
İRADELER SAVAŞI
-KÜRESEL EKONOMİK İSTİSNA HALİ, YENİDEN TANZİM VE TÜRKİYE-

D onald Trump yönetimi sonrası ABD politikaları, ABD’nin savunmadan saldırı durumuna geçmiş izlenimi vermeye başlamıştır. 
Trump, dünya ticari düzeni açısından istisnayı tek taraflı olarak belirleyen bir egemen konumunda. Güç dili ile konuşan 

Trump kabadayı edasıyla “güçlü olan benim ve kuralları da ben koyuyorum” diyerek,  hukuki dayanağı olmayan ek vergiler ile 
hukuku askıya almakta ve hukukun olmadığı bir belirsizlik mıntıkası üretmektedir. Böylece Batı içi ilişkiler başta olmak üzere 
yeni bir düzen talebini destursuz bir biçimde dile getirmektedir. Trump’ın “Make America Great Again”  sloganı öncelikle, ticari 
olarak her geçen gün düşük duruma gelen, işsizlik oranları artan, ekonomisi stagflasyona girme tehdidiyle karşı karşıya ABD’yi 
yeniden ekonomik olarak güçlü bir ülke haline getirmeyi hedefliyordu. 

Bilindiği üzere dünyanın çoğu dolarla borç alıyor ya da ABD hükümetine ve ABD şirketlerine dolar olarak borç veriyor. Faiz 
oranlarındaki bir yükseliş, ABD’ye para akıtılmasını teşvik ederek, doların diğer ülkelere göre yukarı doğru itilmesini sağlaya-
caktır. FED’in fon oranındaki artış, borçlanma maliyetini de artıracaktır. ABD şu anda gelişmekte olan ekonomilerin borç krizini 
derinleştirmekte, ekonomilerini yavaşlatmakta ve doları çekmek suretiyle bu ülkelere dönük para akışını keserek ekonomilerin 
motorunun yağsız kalmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla küresel ekonomik istisna halini ekonomik bir Guantanamo’ya çevirme-
ye yönelik siyaset ekonomik bir faşizm içeriyor. Neoliberal hegemonya siyasetinin şiddet içeren boyutunun en çıplak hali ile dı-
şavurumu olan bu siyaset geniş çaplı bir savaş durumuna doğru ilerlemeye yönelik olduğu için de dünya için gerçek bir tehdit!

Bununla beraber ABD’nin hâlihazırdaki mücadelesini salt ekonomik bir mücadele görmek yerine küresel çapta bir güç mü-
cadelesinin tezahürleri olarak değerlendirmek daha yerinde bir bakış olacaktır. Türkiye ile ABD arasında sert siyasi ve ekonomik 
bir çatışma var. Bu çatışmada ABD Başkanı Donald Trump en iyi bildiği tek dil olan para ve ekonomi dilini kullandı. Siyasi ve 
ekonomik çatışmanın adresi, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili davalarla suçlanması sebebiyle tutuklu bulunan Amerikalı rahip 
Andrew Brunson. Ancak Brunson’ı bırakmadığı için Türkiye’ye yönelik yeni ekonomik yaptırımlar getirilirse, içeride ve Suriye’de 
terörist ve ayrılıkçı Kürt grupları silahlandırılarak ve mali destek verilerek etkin hale getirilirse sürpriz olmayacaktır. ABD’nin, 
Körfez ülkelerine Suriye’nin kuzey doğusundaki Kürt bölgelerini desteklemeleri için 150 milyon dolar göndermeleri çağrısı bu 
çerçevedeki önemli girişimlerden biridir.

 Türkiye’nin ABD ile ilişkilerde yakın geçmişe kıyasla belirgin biçimde değişen, dönüşen pozisyonu olduğu söylenebilir. 
Nitekim ABD’nin PYD/PKK’ya Suriye’de ilk destek vermeye başladığı dönemler esas alınırsa Türkiye-ABD ilişkilerinin yaklaşık 
son beş yıldır ikili ilişkiler düzelmek bir yana her geçen gün daha da gerilediğini söylemek mümkün. Öyle ki ABD 1974 Kıbrıs 
Barış Harekâtı’ndan sonra ilk defa Türkiye’ye yaptırım uygulamaya başlamıştır. 

ABD Büyükelçiliği, “Bir ABD’li yetkilinin yaptığı doların 7 lira olacağı tahminini” yalanlayan bir açıklama yapmıştı. Bu aslında 
diplomatik dille yapılan bir tehdit sinyaliydi. Nitekim ABD, dolar gücüne dayanarak Türkiye’ye karşı akıl dışı bir saldırıya geçti 
ve Türkiye’ye karşı uyguladığı yaptırımlar, Türk Lirası’nın çökmesine neden oldu. Bu durum esasında çatışmanın özü itibariyle 
rahip davasından daha derinlerde olduğunu da gösterir. Çekişme, Türkiye’nin doğuda, Afrika, Asya, Körfez ve ABD’nin siyasi ve 
ekonomik klasik nüfuz bölgeleriyle ilgilidir. Zira Türkiye şu an Afrika, Asya ve Arap Körfez bölgesinde oldukça güçlü ekonomik, 
kültürel, siyasi ve askeri ilişkiler ağı kuruyor. Şurası açık ki, Türkiye ile ABD arasında yaşananlar sadece Türkiye’nin iç meselesi 
değildir. Aynı zamanda İslâm dünyasını da içeren birinci dereceden bir iradeler savaşıdır. ABD’nin başını çektiği tek kutuplu 
uluslararası sistem, ABD’nin eski etkinliğini ve aktörlüğünü gün geçtikçe kaybettiği ve yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığı 
çok kutuplu şeklinde nitelenebilecek yeni bir düzene doğru yol almaya başlamıştır. Bu sürecin sonunda dünya yeniden şekille-
nebilir belki ama sürecin ilk elde Batı içi ilişkilerin yeniden tanzimi meselesi olduğunu atlamamak lazım. 

Çin, Rusya, İran ve Türkiye gibi aktörler önemli aşama kaydetmişler, uluslararası gelişmelerde ve politikalarda etkin bir 
konuma gelmiştirler.  Ne var ki Amerikan’ın yaptırım uyguladığı ülkelerden Çin haricinde Rusya dâhil diğer ülkelerin gelişmişlik 
bakımından ABD’yi yakalaması pek de gerçekçi bir beklenti değildir, dahası yeni gelişen güç odaklarının küresel bir aktörlüğe, 
ekonomiden insan kaynağına, tecrübeden teknolojiye değin bir dizi alanda ne denli hazır oldukları da hayli tartışmalıdır. Bu 
sebeple tek kutupluluktan çok kutupluluğa geçiş sürecinin kısa vadeden ziyade ancak orta yahut uzun vadede gerçekleş-
mesinin mümkün olabileceği, bu sürecin de ciddi mücadelelere sahne olacağı ve sürecin bir hayli sıkıntılı geçeceği beklentisi, 
gerçekleşmesi yüksek ihtimal olan bir gelecek öngörüsü olarak dile getirilebilir.

Türkiye olarak, kapitalist sistemin tüketim toplumu haline getirdiği, ithalata alıştırılmış bir ülke olarak hayli zamandır 
imkânlarımızın ötesinde yaşamaya alıştırıldık. Zaten kıt olan, borç harç temin edilmiş kaynakları Ar-Ge’ye, teknolojiye, tarım ve 
hayvancılığın geliştirilmesine yatırmak yerine, tüketime, inşaata, harcayarak adeta hormonlu büyüdük ve bununla övündük. 
Büyüme rakamlarını yüksek göstermek için harcadıkça harcadık. Şu an yaşanan sıkıntının sebebi budur. Bir taraftan büyümesi 
hızlanmış, diğer taraftan işsizliği artmış bir ekonomiyi dünyanın başka bir yerinde göremezsiniz. Eğer güçlü ve üretken bir 
ekonominiz ile kasanızda yeterli döviziniz varsa, kur artışlarını hasarsız atlatabilir, Atlantik ötesi hegemonların bir sözüyle/twe-
etiyle paranız aşırı ölçüde değer kaybetmezdi. Güçlü olan, kendi üretimi ile yetinen, ithalat bağımlısı olmayan, ihracatı ithalatını 
karşılayan ve iyi yönetilen ekonomiler dış müdahaleler karşısında bu kadar sarsılmaz. Cari açığınız yok ise, reel sektöre dayalı 
olarak artmış bir milli geliriniz var ise kimse sizinle bu kadar oynayamaz. Yaşadığımız süreç, kendimizin olmayan bir parayı 
piyasaya pompalayarak ekonomiyi canlı tutmaya çalışmanın uzun vadede fayda vermediğini göstermiştir. Türkiye’de finansal 
sistem hâlihazırda uygulanmakta olan sermaye serbestisi ve dalgalı-müdahaleli kur rejimi altında tam olarak enflasyon-faiz-
döviz kuru üçlü açmazına mahkûm kalmış durumdadır.

Türkiye’nin çok yönlü dış politika hamleleri ve stratejik girişimlerine karşı çeşitli bahanelere yaslanan maksatlı bir yıldırma 
ve teslim alma operasyonunun bertaraf edilebilmesi ancak yeniden “sistemde bir yanlışlık var mı, yok mu?” diye düşünmeye 
ve bu sistemden kurtulmanın çarelerini aramaya yönelmekle gerçekleşebilir. 

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle.
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G Ü N D E M   BİN BİRİNCİ ENDİŞE 

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Şeyh Sadi olabilir belki de bir başka şark şairi Farsça beytin Türkçesinde 
şöyle söyler: İnsan, bir damla kan ve bin endişe. Herkesin endişesi başka… 
Dünyadaki ömrüyle sınırlandırılmış insanlığın, öteki yaratıklardan ne farkı 
kalır? Bitkisel hayata rıza gösteren, bütün endişesini dünyevi çıkarlar içerisine 
sıkıştıran insan, alanını ne kadar daralttığının ne vakit farkına varacaktır?

Bin Birinci Endişe

U rsula K. Le Guin’in Yorumuyla 
Lau Tzu’nun Tao Te Chıng met-

nini okuyordum. Yorum sahibi ve 
metni Türkçeye çevirenlerin, Çince 
bilmediklerini itiraf ederek yayım-
lama cesareti gösterdikleri bu eser, 
açık yüreklilikle ortaya konulan 
noksanlarına rağmen, şaşırtıcı dere-
cede güzel bir Türkçe ile karşımday-
dı. Çevirmenler Bülent Somay ve Ezgi Keskinsoy’a 
dilimize böyle bir metni kazandırdıkları için te-
şekkür etmeliyiz. Metis Yayınları tarafından 2018 
yılı içerisinde piyasaya sürülen bu Taoizm hik-
metlerini titiz, dikkatli, marifet ve estetik arayışı 
içerisindeki bütün okuyuculara tavsiye ederim. 

Bu yazı, anılan kitabın kritiğine yönelik değil-
dir. Ancak “Bin Birinci Endişe” olarak tasarladığım 
denemenin asli maksadına desteklerden sadece 
birisidir. Hemen belirteyim, 62. Bölümde Hoş laf 
satılır pazarda,/ ince davranışlar da ucuza;/ alır 
beş para etmez insan bile ifadeleri yer alıyor. Bu-
rada ukala, mütekebbir ve bilgiçlik taslayan ge-
vezeleri niteleyen, çevirmenlerin harika biçimde 
Türkçeleştirdikleri, söz konusu ağzı kalabalıklar 
hakkındaki bir ifade şöyle idi: “Özlü Sözlerini” en 
yüksek fiyatı verene satan bilgiçler ve ariflerle ilgi-
li olduğunu söylüyor(lar), tıpkı popüler gurular ve 
televizyon “bilirkişileri” gibi.

Popüler gurular topluma hangi hususta reh-
berlik ederler, pek bilmem ama televizyon “bi-
lirkişileri” ile Türkiyeli sıradan izleyicinin başı, 

epeyce zamandan bu yana dertten 
kurtulmayacak gibi görünmektedir. 
Bir yakın arkadaşımın uyarısıyla 
banttan izlediğim ilahiyat profe-
sörlerinden birisi, arkadaşım kadar 
beni de hayli şaşırttı. Daha önce 
gerek telif gerekse tercüme eserle-
rinden hemen hepsini okuduğum, 
çok da yararlandığım hocamızın, 

televizyon konuşmasındaki yorumları üzerine 
yalnızca şaşırmadım elbette onun adına bir hayli 
de üzüldüm. 

İşin aslına bakarsanız benim öteden beri te-
levizyonlarda, hele canlı yayınlara karşı mesafeli 
duruşumu haklı çıkartan, kim bilir kaçıncı örnek-
ti izlediğim ve dinlediğim. Bu araçlar, düşünen, 
bilen, uzman kişilerin karşısına çıkartılmış birer 
tuzak gibi mi kullanılıyor, yoksa kameraya yüzü-
nü dönen insanı büyüleyen başka bir ışınlama fi-
lan mı vardır; bilemem.

Bildiğim şudur ki sözünü ettiğim hocamız-
la yüz yüze gelme imkânı bulabilseydim, eminim 
onu, kanaatinin tam tersine ikna ederdim. Şimdi-
lik bu mümkün değil. Ama mademki ismini an-
mamaya niyet ettim, o halde yazarak bir uyarı 
yapmanın faydasını umabiliriz. 

Dindarlığı Nereden Başlatmalı?

Konu kısaca şuydu; hocamız, lafı ballandıra 
ballandıra, güzel de kullanan birisidir; diyordu ki 
zamanımızda yüzlerce tefsir ve meal yayımlandı. 
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İnsanlar Kur’ân’ı ana dillerindeki anlamıyla oku-
maya başladılar. Ama ne yazık, hiçbir meal ve tef-
sirin bulunmadığı on sekizinci yüzyılda yaşayan 
Müslümanlar, şimdiki Müslümanlara göre daha 
dindar, daha samimi idiler. Eskilerin, yani Kur’ân 
okunmayan zamanların, hocaya göre, Allah yanın-
daki kıymeti, meallerin, tefsirlerin okunduğu bu-
günkülere nazaran daha ziyade ve daha doğru idi. 

Hocanın ismini versem, çoğu okuyucunun 
tıpkı benim gibi şaşıracağını, gözlerine, kulakları-
na inanamayacaklarını tahmin ediyorum. Üstüne 
üstlük, Kur’ân’ın ana dilde 
okunmasının işe yaramadı-
ğını söyleyen söz konusu 
hocamızın, bir de Kur’ân 
meali mevcuttur. Yani karşı 
durduğu çoğalmaya katkısı 
da olmuştur. 

Sahiden böyle midir? 
İstatistiki anlamda on se-
kizinci yüz yılın dindarlığı 
ile yeni zamanlar karşılaştı-
rılıp, sonuç, yeni zamanlar 
aleyhine çıkmış bile olsa, 
benim reyim, daima meal 
veya tefsirin anlaşılarak 
okunduğu dönemi tercih 
ederdi. Velev ki arada bir 
yanlış anlama zuhur etse 
bile. Yanlış anlamayı tashih 
etmek mümkündür; gelin 
görün ki hiç bir şey anla-
mamış zihinleri, bir şuur 
zeminine çekmek o kadar 
kolay değildir.

İnsanın hatırına şöyle 
bir yorum gelebilir. Hoca, 
aslında önceki dönem din-
darlığının bugünküne na-
zaran daha samimi oldu-
ğunu mu söylüyor acaba? O halde, toplumların 
dış görünüşlerine, sokaktaki hayatlarına bakarak, 
Türkiye özelinden hareketle de düşünecek olur-
sak, alkolün alenen satılabilmesi, müstehcenliğin 
görünürlüğü vb. manzaralar bize bir ölçü verebilir 
mi? Bu ölçüye itibar ettiğinizde, en iyi dindarlı-
ğın/ Müslümanlığın, Suudi Arabistan başta olmak 
üzere, sokaktaki hayatı onlar gibi düzenleyen ül-
kelerde yaşandığını ortaya koymuş olursunuz; bu 
mudur meram? 

Dindarlığı muamele ve münasebetten, şuur ve 
ahlaktan, vahiy ve ilimden başlatmak yerine, şe-
kilci ve ferdi bir görüntüye indirgemeye, hocanın 
da onay vereceğini sanmıyorum. Her iki çağdaki 
insan topluluklarını bilgi, şuur ve içtimai ahlak 
testine tabi tuttuğunuz zaman, nasıl bir sonuca 
erişilebilir? On sekizinci yüz yılda, Kur’ân’ın, in-
sanların ana dilinde anlaşılarak okunmadığı, ho-
camız tarafından da itiraf edildiğine göre, o döne-
min dindarlığının şekli ve ferdi kıskaç içerisinde 

bulunduğu besbelli değil 
midir? Ahlak, muamele, 
münasebetler ve ilim ba-
kımından o toplumlardan 
günümüze aktarılan ve 
bazılarınca samimi zanne-
dilen tutum ve davranışlar, 
doğrudan İslâm yerine, en 
azından çok büyük bir nis-
pette, törelerden kaynakla-
nan asabiyetlere daha çok 
benzemiyor mu? Allah’ın 
dini yerine, ataların dini-
ni sürdüren toplulukların 
görünüşlerindeki sadelik, 
saflık, işlevsizlik, davranış-
sızlık, nasıl iyi dindarlıkmış 
gibi hem de Kur’ân oku-
yanlardan daha kıymetli 
olarak anlatılabilir? 

Bilgisiz, şuursuz hele 
ki Kur’ânsız bir dindarlı-
ğı, mealinden, tefsirinden 
de olsa onu okuyanların 
dindarlığıyla hangi zihin 
mukayese edebilir? Böyle 
kanaatlerin konuşulduğu 
zamanları hatırlıyorum; 

hatta o hususlarda hadis bile uydurup söyleyenler 
vardı bir zamanlar. En iyi dindarlığı, cahil, hadi 
cahil demesek bile ümmi kocakarılarınki olarak 
gösteriyorlardı. Neden mi; onlar daha samimi olu-
yorlarmış. Samimiyet ile saflığı hatta bazen aptal-
lığı birbirine karıştıranlara diyecek söz bulunamaz 
ama bir ilahiyat hocasının artık sayıyla kendisine 
gelmesi ve mümkünse, kendisini de zaman zaman 
dillendirdiğini bildiğimiz, şu televizyon “bilirkişi-
liğinden” kurtarmasını bekleriz.

Televizyon Bilirkişiliği’nde en 
fazla aranan kişi olma endi-
şesi, öteki endişelerini mağlup 
edenlerin, konu imana geldi-
ğinde oturup yeniden düşün-
meleri gerekir. İnsanın elbette 
binlerce endişe olabilir. Ancak 
bin birinci endişe yani şu nihai 
kaygı mutlaka ama mutlaka 
dünyevi değil uhrevi bir kaygı 
olmalıdır. Sayıyla ve sırayla 
düşünmeyi öncelemek arzu-
layanlara bir formül sunmak 
gerekirse, şu soruyu zihne bir 
mıh gibi çakmalıdır: ölümden 
sonraki diriliş hayatına dair 
endişeniz, birinci mi yoksa bin 
birinci mi, sade, saf bir endi-
şe mi yoksa bütün endişeleri 
toparlayan ve tümünden daha 
güçlü bir endişe midir?
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“Nihai Kaygı”

En iyiyi tespit ederken, iki toplum arasındaki 
mukayeselerde doğru olanı, rol modeli ortaya ko-
yarken, konumuz eğer iman ise, bunun sıhhatini 
neye, nereye bakarak anlarız? Kişilerin salt amel-
leri, sokaktaki görüntü müdür ölçü yoksa hele ki 
bir ilahiyat hocası zaviyesinden, sahih iman sor-
gulaması mıdır? İmanına zerre kadar şirk bulaştır-
mış birisinin, tıpkı bugünkü insanların çoğunun 
yaptığı gibi, Peygamberden çok namaz kılması, 
oruç tutması ve sayısız defa hacca gitmesi kurtu-
luşu için yeterli midir? 

Nitekim geçmiş toplumumuzun yönlendirici-
si kanaat önderleri ve öğreticiler, onlara, çoğu kez 
adeta geri zekâlı muamelesi yaparak, bahsi geçen 
ritüellerden başka bir şeyle sorumlu olmadıkları-
nı söylemediler mi? Kendilerini bir mezhebe, bir 
şeyhe, bir üstada, bir tekke ve benzeri topluluğa 
bağlayarak, oraların tepesindeki zatın şefaatiyle 
zaten kurtulacaklarını öğretmediler mi? Gelenek-
çi tüm çevrelerde hâlâ insanları böyle bir zihne ki-
litleyen yığınlar yok mudur? Allah, bizi kurtarıcı-
ların şerrinden korusun derken Aliya İzzetbego-
viç ne kadar haklıydı. Allah ile kulu arasında en 
ufak bir mesafe yok iken, bir aracı kişi ve kurumu 
ortadan kaldıran yegâne nizam İslâm iken, hoca-
mız en samimi Müslümanları kimler olarak işaret 
etmektedir? Doğru muydu yapılanlar? Okurya-
zar olmasa bile insanların fıtratları ve irfanları, Al-
lah kelamına muhatap olmaya yaratılıştan müsa-
it iken, neydi onlardan gizlenen bilgi ve birikim? 

Paul Tillich, İmanın Dinamikleri kitabında, di-
limize nihai kaygı kavramını kazandırmıştı. İma-
nı, bütün endişelerin muhassalası sayan bu bakış, 
birçok Müslüman’dan daha derin bir anlayışı yan-
sıtıyordu. Türkiye toplumunda öteden beri amel, 
imandan öncelikli bir mevkie kondurulmuştur. 
Bütün şekilci toplumlarda olduğu gibi, bir iman 
platformu yoktur mesela. Adeta imansız amel öğ-
renimi yapılmıştır toplumda. Söz gelimi ferdi iba-
detlerini ziyadesiyle yerine getiren dindarların bü-
yük çoğunluğu, amellerine gösterdiği titizliği ve 
hassasiyeti, maalesef şirk hususunda asla göster-
mediği gibi bu anlamda bir özen, bilgi ve şuur sa-
hibi bile değildir. Televizyon “bilirkişisi” olarak 
andığım hocanın bile mesela müstehcenliğe ve 
alkolizme dair gösterdiği titizliği, tevhid ve şirk 
noktasına vardığında sanki ihmal ettiği, vurdum-
duymaz davrandığı ortaya çıkıyor. 

On sekizinci yüz yılda Türkiye halklarına öğ-
retilen menkıbevi dindarlığın da birtakım kaynak-
ları vardı elbette. Bizzat kendileri okuyamasa bile 
halkın bulunduğu meclislerde bazen pehlivan tef-
rikaları okunurdu. Bunlarla coşturulurdu ahali. 
Bazen Müzzekki’n-Nüfûs, Nefahâtü’l-Üns, Dört 
Halife ve en çok da Hazreti Ali Cenkleri vardı. Bir 
kılıçta yetmiş küffarın kellesini uçuran Ali’yi din-
letip, hüngür hüngür ağlatılırdı insanlar. Her tek-
keye ait şeyhin gökte uçuşan kerametlerini anla-
tan risaleler de cabası. Mevlid-i Şerif ve manzum 
Siret-i Nebi gibi metinler üzerinden de bilgi ak-
tarılmakta değil miydi? Yalnızca Türkçe konu-
şan Anadolu Müslüman’ı bakımından değil, Kürt-
çe konuşan Anadolu Müslüman’ı da eğer Ahmedi 
Hani’ye ait Akide-i İman Risalesi’ni okuyor idiy-
se, akıbeti değişmemiştir. Tamamı tıpkı önce sa-
yılan metinler gibi şiirden mürekkep bu eser, san-
ki ilk mektep çocuklarına bir yandan menkıbevi 
bir dindarlık aşısı yaparken, öte yandan da oku-
ma yazma öğreten bir nevi alfabe konumundadır. 
Ve halkların elinde bahsi geçen eserlerden gayrısı 
mevcut değildir. Kur’ân, zaten hocanın da belirtti-
ği gibi hiç yoktur.

On sekizinci yüz yılın ahvalini madem rol 
model ve daha iyi dindarlık olarak öğreteceksi-
niz, topluca oturup ağlamanın marifet sayılması-
nı onaylıyorsanız, FETÖ ve avanesinin önünü ni-
çin kestiniz? Bırakınız adam toplumu öylesine ağ-
lamaklı bir hale sokmuştu ki, tam on sekizinci yüz 
yıl atmosferi yaratmıştı. Şimdi terörist ilan ederek 
ne istediniz adamdan? Nasıl, var bir benzerlik, de-
ğil mi? 

Şimdi bahsi geçen eserlerin ve de kısaca 
FETÖ’cülüğün bilgi dağarcığı üzerinden edinil-
miş bir dindarlığı, Kur’ân meali yahut Türkçe tef-
sirlerden öğrenilmiş olanla karşılaştırdığınızda, 
hangi ilim erbabı, öncekilerin ve çağdaş haşha-
şilerin daha bilgili, daha samimi, daha dini bü-
tün olduğunu savunabilir? (Tam burada, vaktiy-
le FETÖ’cülerin kitaplıklarında Kur’ân dâhil, ho-
calarınınkinden başka hiçbir kitabın bulunmadı-
ğına dair şahitlikleri hatırlamalıdır.) 

Dünün insanının yoktu kaygısı, merak de-
nilen, sorgulama isimli insani eylem ellerinden 
alınmış, din onlara dayatılan bir benimseme, bir 
dogma olarak sunulmuştu büyük ekseriyetle. Tıp-
kı dünkü uygulamayı, bugün de aynen yineleyen 
FETÖcü ve benzerlerinin yaptığı gibi. Bakınız 
adamlar, hapishanede bile hâlâ kendilerini du-
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varları yarıp içeri girerek ziyaret eden (!) Hazreti 
Yusuf’tan söz etmekteler. 

Görmüyor musunuz ne kadar samimi olduk-
larını? Samimiyetleri ki birileri buna ihlas bile de-
mektedir, kendilerini sahiden kurtarmaya yete-
cek midir? Hazreti Ali cenkleriyle yerlere yatan-
ların davranışı da bundan farklı değildi. Bu du-
rumda nasıl olur da meallerin, tefsirlerin çoğalma-
sından şikâyette bulunur bir ilim adamı? Üstelik 
bu çoğalmaya meal yazarak katkı sunmuş, besbel-
li ileride bir de tefsir çalışması yapacak olan biri-
si, televizyonlara çıkarak, sadece halkın değil bü-
tün bir toplumun gözünün içerisine bakarak, ca-
hil bir kayınvalidenin dindarlığı ile Kur’ân mea-
li okuyanınkini karşılaştırır ve birincisi lehine ka-
rar verir...

On sekizinci yüzyılın insanı bugünkülere göre 
daha az konuşuyor, hemen hiç yazmıyordu. El-
bette daha az hata yapmış sayılabilir. Ancak unu-
tulan nokta şurası, düşünmesi, konuşması, üret-
mesi, yaratması gerekirken susmuş yahut sustu-
rulmuştur o insanlar. Hiç düşünmeyen, hiç ko-
nuşmayan elbet hiç hata da yapmaz; bu mudur 
iyi Müslüman modeli, el insaf. İnsanda biraz en-
dişe olur endişe. 

Yılmaz Güney’in Endişesi

Bir alaka kurmaya çalışırken, bin birinci en-
dişeyi gözleyip kollarken, hafıza, zihne, bambaş-
ka bir endişeyi getirip oturttu. Ünlü yönetmen ve 
oyuncu Yılmaz Güney’in, Türkiye’de iken senar-
yosunu yazıp oynamaya ve yönetmeye başladı-
ğı son filmi Endişe idi. Ancak yurt dışına kaçmak 
durumunda kaldığından, yalnızca ilk sahnesinde 
görünebildiği, yönetmenliğini Şerif Gören’e bırak-
tığı bu filmin endişesidir burada hatırımızı zorla-
yan. 

Adana’da göçer konumdaki pamuk işçilerini 
konu alan film, Adana caddelerinden geçerken, 
sonu SA ile biten büyük fabrikaları gösterir sıra-
sıyla. Ardından şehrin çıkışındaki Adana levhasını 
görürüz. Muzip birisi tebeşirle levhayı şu hale ge-
tirmiştir: Ada(SA)na. Dönem sosyalistlerinin he-
men bütün kültürel alanlarda adeta moda salgını 
halinde üretim tüketim ilişkileri, emek sermaye 
gibi hususlara yoğunlaştığı yıllardır. Kapitalizmin 
yerilerek yerine sosyalizmin ikamesi uğruna genç 
insanların ölmeyi göze aldığı yıllar…

Derme çatma çadırlarda, pejmürde gündelik 
hayatları içerisinde, düşük ücretlerinin az daha 
artmasını bekleyen işçiler, bir yandan da namus-
larına, tarlada çalışan kız çocuklarına göz diken 
ustabaşları, kötü ahlaklı patronlarla uğraşmakta-
dırlar. Kısacası hayat ve namusları da dâhil her 
şeylerine sermayedarların sahip çıktığı şu kapita-
list sistemde, muhtemelen sermayenin, bütün mal 
varlıklarının ve nimetlerin, bir gün insanlara eşit/
ortak miktarda dağıtılacağı günleri intizar etmek-
tedirler. 

Yılmaz Güney’in endişesi tamamen dünyevi/
seküler ve maddi niteliklidir. Çıkışında onu hak-
lıymış gibi gösteren, belki de şöyle söylemek daha 
doğru olacaktır, haklılık payı taşıyan bu endişe, 
insanı dünyaya mahkûm etmiyor mu? Dünyadaki 
ömrüyle sınırlandırılmış insanlığın, öteki yaratık-
lardan ne farkı kalır? Bitkisel hayata rıza gösteren, 
bütün endişesini dünyevi çıkarlar içerisine sıkıştı-
ran insan, alanını ne kadar daralttığının ne vakit 
farkına varacaktır? 

Şeyh Sadi olabilir belki de bir başka şark şairi 
Farsça beytin Türkçesinde şöyle söyler: İnsan, bir 
damla kan ve bin endişe. Herkesin endişesi baş-
ka… Birileri, babaannelerinin dindarlığına özen-
tisini, en doğruyu ararken, halkına model olarak 
göstermek istiyor. Ata severliğini, genlerine işle-
miş bulunan şovenist duygularını, tam anlamıyla 
alt edemediği, yaşı ilerledikçe geçmişe özlem de-
diğimiz duygularını ise yorumlarının tetikleyici-
si olarak kullandığı için, böyle bir yanılgıyı yaşa-
maktadır muhtemelen. 

Bir başkası, ölümden sonra dirilişe dair en ufak 
bir inancı bulunmadığından, bütün endişeleri 
dünyevi çıkarlara göre programlanmış bir yaşama 
modelini, idealize etmeye çalışmaktadır. Şair, as-
lında olayı çözmüştür çözmesine de beklerdik ki 
bin birinci bir endişeden de söz açsaydı. Belki de 
açmıştır. Evet, insan, eğer vücudunun dörtte üçü 
sudur bilgisine sahipse, bir damlacık bu kırmızı 
su ile birlikte, zihnini ve kalbini dolduran endişe-
lerden mürekkeptir bir bakıma. Elbet dünyada ne 
kadar insan mevcutsa, herkesin endişesi kendine 
olduğuna göre, o kadar da endişe bulunmaktadır. 
Ne diyordu bilge Aliya: Dolu bir mide, boş bir ruh; 
neye yarar? Besinlerle kanı çoğaltabilirsiniz ama 
Allah kulu insanın ruhunu yine ancak Allah’ın 
Vahyi beslerse beşer doğan kişi, insanlık basamak-
larında yükselebilir; bu, böyledir.
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Bizim bu yazı münasebetiyle arkasına düştü-
ğümüz, aradığımız endişe, Paul Tillich’in nihai 
kaygı şeklinde dile getirdiği, şairi dinleyerek söy-
lersek, bin birinci endişenin ne olduğu, hangi isti-
kamette bulunduğudur. Yazının girişinde andığı-
mız metin, Taoizmin kutsal metni idi. İlahi Vahyin 
son metni ile benzeşen yönlerine bakarak bir irti-
bat kurulabilir, burası uzmanlık isteyen iştir. Bi-
zim için gerekli olan metnin kanaatimizi okşayan 
yönleridir. Şöyle söylüyor Gücün Çeşitleri başlıklı 
şiir: Başkalarını tanımak zekâdır/ kendini bilmek 
bilgelik./Başkalarını yenmek kuvvet ister/kendini 
yenmek büyüklük./ Servet yetinmeyi bilmektir./ 
Ölene kadar yaşamak/ yeterince yaşamaktır. Ya-
şasaydı, Yılmaz Güney’in endişeyi indirdiği dere-
keden bir kere de bu noktaya yönelmesini arzu 
ederdik; olmadı.

On sekizinci yüz yıl aşığı hocaya da söyleye-
ceği sözü var Taoizmin. Şunu da hatırlatmalıyız 
ki bu kutsal metinde, Yol diye çevrilen söze Din 
yani ed-Din, Güç diye çevrilene ise rahatlıkla 
Tanrı anlamı verilebilir. İfadeler şöyle: Ve kanuna 
tam anlamıyla itaat edenler/ kollarını sıvayıp/ita-
at ettirirler itaatsizleri/ kanuna itaat etmek kuru 
kabuğudur/ sadakat ve iyi niyetin./ Kanaat, Yol’un 
meyve vermeyen çiçeğidir/ cehaletin başlangıcı/ bu 
yüzden yüce fikirli insanlar/ kabuğa değil çekirde-
ğe/ çiçeğe değil meyveye bakarlar/ birini bırakır 
ötekini alırlar. 

Benzer bir ifadeye İmam Gazali’de rastlanır: 

Cevizi kırarak özüne bakmayan, hepsini kabuk 
zanneder. On sekizinci yüz yılın muti (itaatkâr) 
insanları ile yeni zamanların sorgulayan insanları-
nı, iman noktasında karşılaştıranların, neyi unut-
tuğu, yukarıdaki özlü sözlerde gizlidir. Merhum 
Bilgemiz Aliya İzzetbegoviç’e yeniden müracaat 
edelim; o, itaat edenler ile itizal edenleri karşılaş-
tırırken böyle bir yoruma ulaşmıştı. Hani yürüyen 
oturandan, koşan yürüyenden daha hayırlıydı ya, 
nerede kaldı bu hikmetin uygulama alanı? 

İnsanın elinden, Allah’ın yaradılıştan tanıdı-
ğı hürriyet alınırsa, sessiz, sözsüz, niteliksiz hat-
ta kusursuz bir itaatkâr elde edersiniz. Evde en 
büyüğe, ailede kocaya, orduda çavuşa, mahallede 
muhtara, çarşıda esnaf odasına, devlette başkana 
kayıtsız şartsız itaati bütün endişelerinin önüne 
almış bulunan insanı daha iyi mümin diye gös-
terebilir misiniz? Bu mudur insanlık onuru yahut 
iyi Müslümanlık? Allah’a bile itaati Kur’ân, kayıtlı 
ve şartlı olarak beklerken, hikmetinden sual eyle-
memizi isterken, hangi mantık Kur’ânsız bir Müs-
lümanlığı iyi model gösterebilir?

Taoizmin Basit Olmak söylemi şöyle: Dünyada 
ne kadar kısıt ve yasak olursa/ o kadar yoksulla-
şır insanlar./ Ülkede ne kadar uzman varsa/ işler o 
kadar içinden çıkılmaz olur./ Becerikliler ne kadar 
cin fikirliyse/ icatları o kadar korkunçtur./ Ne ka-
dar yüksek sesle bağırılırsa kanun, düzen diye/ o 
kadar çoğalır hırsızlarla dolandırıcılar.

İtaatkârlık dindarlıkta önde gelmesi gereken 
tutum değildir İslâm’da. Kelime-i tevhidin baş-
langıç cümleciğindeki isyanı göremeyenlerin bağ-
lılığı, kuru itaatkârlıktan öteye geçemez. Neyi, 
kimi inkâr ettiğini bilmeyenlerin bağımlılığı iman 
adını alamaz. Göğün kılavuzluğunda yürümek/ en 
iyi yoldur her zaman, böyle söyler Tao’nun kut-
sal kitabı. O da İlahi Vahyi işaret edip dururken, 
ondan mahrum bir toplumun itaatkârlığını iyi 
Müslümanlık diye takdim etmenin mantığı nedir? 
Televizyon Bilirkişiliği’nde en fazla aranan kişi 
olma endişesi, öteki endişelerini mağlup edenle-
rin, konu imana geldiğinde oturup yeniden dü-
şünmeleri gerekir. İnsanın elbette binlerce endişe 
olabilir. Ancak bin birinci endişe yani şu nihai 
kaygı mutlaka ama mutlaka dünyevi değil uhrevi 
bir kaygı olmalıdır. Sayıyla ve sırayla düşünmeyi 
öncelemek arzulayanlara bir formül sunmak ge-
rekirse, şu soruyu zihne bir mıh gibi çakmalıdır: 
ölümden sonraki diriliş hayatına dair endişeniz, 
birinci mi yoksa bin birinci mi, sade, saf bir endişe 
mi yoksa bütün endişeleri toparlayan ve tümün-

den daha güçlü bir endişe midir? 

İnsanın elinden, Allah’ın yaradılıştan 
tanıdığı hürriyet alınırsa, sessiz, sözsüz, 
niteliksiz hatta kusursuz bir itaatkâr 
elde edersiniz. Evde en büyüğe, aile-
de kocaya, orduda çavuşa, mahallede 
muhtara, çarşıda esnaf odasına, devlet-
te başkana kayıtsız şartsız itaati bütün 
endişelerinin önüne almış bulunan 
insanı daha iyi mümin diye gösterebi-
lir misiniz? Bu mudur insanlık onuru 
yahut iyi Müslümanlık? Allah’a bile 
itaati Kur’ân, kayıtlı ve şartlı olarak 
beklerken, hikmetinden sual eylememi-
zi isterken, hangi mantık Kur’ânsız bir 
Müslümanlığı iyi model gösterebilir?
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Dünyanın başlangıcından bu yana, bütün Al-
lah elçilerinin tedris ettiği, müşterek bir amentü-
nün temel ilkeleri, tevhid, adalet, emri bil maruf 
ve nehyi anil münker olmalıdır. Başka bir ifadey-
le İman, Allah’a şirksiz, ahirete de şeksiz şüphesiz, 
yani bütün endişelerden arınmış, kurtulmuş, ta-
mamını elemiş olarak gerçekleşerek, kişinin yolu-
nu salih amele çıkaran muazzez bir eylemdir. 

Netice-i Kelam

Televizyon fenomenleri arasındaki fesliler, 
kara cübbeliler ve hatipleri hiç saymıyorum. On-
ların büyük bir kısmını Cem Yılmaz niyetine izle-
yip hoşça vakit geçirenlerin bulunduğu biliniyor. 
Onlar şu anda bahis mevzuu değil.

Bizim mevzumuza dâhil edeceğimiz ikin-
ci ve son, saygıdeğer bir başka ilahiyat profesörü 
de var. Ve izniyle “televizyon bilirkişileri” hizası-
na kendisini de yazmak zorunda kalıyorum üzü-
lerek. Bir konuşmasından hatırımda kalan yakın-
maları beni şaşırttı. Diyor ki özetle: “Biz insanla-
ra meal okuyun dedik, onlar başımıza âlim kesil-
diler.” Bu nasıl bir şikâyettir, yalnızca ben mi ra-
hatsız oluyorum, başkaları da var mı, bilemem. 
Saygıdeğer hocamızın her şeyden evvel şunu bil-
mesini isterim ki, meal okuyun diyen ilk ve son 
kişi kendisi değil. Bu bir. İkincisi madem böyle 
bir şikâyette bulunacaktın, meal ve tefsir yazma 
teşebbüsün, böyle bir tavsiyen asla olmamalıydı. 
Oldu, diyelim, daha ne istiyorsun, bırak insanlar 
rahat rahat hatta istersen bizzat senin meal ve tef-
sirlerini okusunlar. Biraz mühlet ver insanlara. Bı-
rak onlar da azıcık yanılma haklarını kullansınlar.

Ne çabuk unutuluyor, meal okuyun diyenlerin 
ilki olarak bu hocamızı kabul ettik diyelim. Niçin 
insanları meale çağırdı? Çünkü insanlar meal yeri-
ne menkıbe, masal, efsane ve çokça uydurma ha-
dis okuyorlardı değil mi? Yine eskiye mi döndük? 
Meal okuyarak insanlar başınıza âlim mi kesildi-
ler? İsterseniz yeniden eski metinlere dönsünler. 

Yalnız şurasını hatırdan çıkartmamak lazım-
dır ki, muhtemelen hocamız da kabul edecektir, 
uydurma hadis okuyarak yanılan, şaşıran, yanlış 
yola düşenlerdense, meal veya tefsir okuyarak 
yanılan, şaşıran olmak tercihe şayan değil midir? 
Hele eğer meal ve tefsirler insanları yanıltan, şa-
şırtan metinler diye düşünülüyorsa, durum daha 
da vahim bir neticeye doğru evriliyor demektir. 
İnsanları şaşırtan mealleri o halde niçin kaleme 

alıyorsunuz? Bırakın onlar geleneklerini sürdürüp 
dursunlar. 

Şöyle bir soru hatıra geliyor, meal okuyarak 
başınıza âlim kesilen kimdir, kimlerdir? Kaç ki-
şidirler, nasıl bir tahribatları olmuştur. Asırlardır 
uydurmaların birikimiyle şaşırmış olanlarla ara-
larında kalite ve mahiyet farkı sayılan neler var-
dır? Korkunuz eğer herkes meal okuyarak âlimlik 
taslayacak istikametindeyse iki şık hatıra gelir. Ya 
vazgeçeceksiniz meal, tefsir yazmaktan yahut da 
müminlerin asla cahil olmayacaklarını düşünerek, 
her müminin kendi bilgi dağarcığı miktarınca ilim 
ehli olması gerektiğini, her müminin nasıl veli sı-
fatı varsa âlim sıfatının da bulunması gerektiğini, 
en azından hatırlayacaksınız. Müminler asla cahil 
sıfatıyla anılamazlar, çünkü bilmediğini bilmemek 
anlamındaki cehalet, Kur’ân’a göre, şirkin akraba-
sıdır. 

Açıkçası hocamızın uyarısını ben üzerime alın-
dım. Ve hemen cevabımı da hazırladım. Buyur-
sunlar âlim sıfatları üzerlerinde kalarak hocaları-
mız yollarına devam etsinler. Bu sıfat kendilerine 
mübarek olsun. En azından benim gözüm yok. 
Fakat izin verirlerse bizler de birer Müslüman 
düşünce insanı olarak yaşayalım. Kendilerinin 
yazdığı ve “konuştuğu ”meal ve tefsirleri okuyarak 
düşünelim bıraksınlar. Hatta bıraksınlar arada bir 
de yanılalım. Uydurma hadis okuyarak yanılmak-
tan daha iyi ve ehven değil mi? Âlimlik size olsun 
tamam da şu meal okutarak başınıza âlim kesi-
lenlerin ahvalini niçin biraz da okudukları metnin 
bereketine, mucizesine yormuyorsunuz? Meal ve 
tefsir okuyanlar arasında türeyen, size göre, sap-
kınlar ile masal, menkıbe ve uydurma hadis oku-
yarak sapmış bulunan eskiler arasındaki mukaye-
sede, hangileri İslâm’a daha uzak düşmektedirler? 

Biliyorum bu suale verilebilecek makul ve 
maruf bir cevap yoktur. Hocaların korkmasına 
da aslında hacet yoktur. Meal ve tefsir okumalar, 
Müslüman muhitlerine ilim, kalite, marifet, este-
tik getirmiştir. Elbette daha önümüzde uzun bir 
yol vardır. Eğer hocalar bize “buraya kadar” deme-
yeceklerse, arzumuz daha da ilerlemek istikame-
tindedir. Fakat korkarım, uydurmaların zebunu 
kalabalıklardan önce bu hocalar çabalarımıza taş 
koyacaklar; bu hususta yanılmış olmayı isabet et-
mişliğe tercih ederim. Endişeye mahal yok sevgili 
hocamız; bize düşünme imkânı veren eserleriniz 
yeter; birer düşünen Müslüman olmak arzusun-
dayız, makam ve mevkileriniz size kalıversin. 
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Ercan YILDIRIM

Müslümanlar tekrar İslâm’ı “çağa söyleterek” yenileyerek, yeni bir dil, 
bilim, felsefe anlayışı geliştirerek yeni medeniyetlerini inşa edebilirler. İslâm 
hiçbir zaman İslâm medeniyeti olmadı, olmayacak. Müslümanlar tekrar 
canlı, aktif bir medeniyet kursalar bile bu bütünüyle İslâm olmayacak, 
olamaz da zaten. Müslümanların medeniyeti şeklinde inşa edilecek.

Müslümanların Medeniyet Krizi

M edeniyetimizin yaşa-
dığı kriz… 

İslâm âleminde Müslü-
manların Batı karşısında 
yaşadıkları gerilemenin, 
yenilginin temel sebebini 
araştırırken en çok müra-
caat edilen yaklaşımların 
başında “medeniyetimizin 
kriz yaşadığı” görüşü gelir. Medeniyet kavramı 
etrafında geliştirilen bir yapı, öyle anlaşılıyor ki, 
uzun zamandan beri krize girmiş, içinden çıka-
mayacağı sorunlarla boğuşuyor. Bunda medeniye-
tin hâlâ canlılığını koruduğu zehabı çok etkili… 
Zannediyoruz ki İslâm medeniyeti hâlâ faal, fail, 
canlı, etkili… 

Medeniyet kavramını devlet, millet, insan gibi 
düşünüp ele alıyoruz; hâlbuki medeniyet etki-
li olduğu süre boyunca vardır, varlığını sürdü-
rür. Öyle olsaydı belki de medeniyet kavramına 
en çok yakışan, imparatorluk fikriyle birlikte de 
değerlendirilebilecek Roma’yı esas almamız ge-
rekecekti. Bugün bir Roma medeniyetinden, bir 
Yunan, Hind, Mısır, Çin medeniyetinden söz et-
memiz mümkün değil. 

Çinliler yaşıyor ve dünya sistemi içinde etkili 
bir yer edinmek istiyorlar, Hindliler de aynı şe-
kilde… Yunanlılar AB fonlarıyla varlıklarını sür-
dürürken Mısırlılar kendiliklerini bile tamamıyla 
kaybettiler. Bir dönemin etkili medeniyetlerinin 
küllerinden bahsedebiliriz varlığından değil. Çün-
kü ne Mısır ne Yunan, Hind, Çin medeniyetinin 

dünyaya söyleyebileceği, 
vadedebileceği herhangi 
bir değer yok. 

İslâm Medeniyeti Öldü Fakat 
İslâm Diri…

İslâm medeniyeti öyle 
mi, kısmen öyle. Çünkü 
İslâm medeniyetinin ku-

rulmasına neden olan İslâm dini bugün hâlâ canlı, 
değişmeden, 1400 yıl önceki mesajı, Kitab’ı oldu-
ğu gibi duruyor. Yıkılan İslâm değil, Müslümanla-
rın kurduğu medeniyet idi. 

Müslümanlar tekrar İslâm’ı “çağa söyleterek” 
yenileyerek, yeni bir dil, bilim, felsefe anlayışı 
geliştirerek yeni medeniyetlerini inşa edebilirler. 
İslâm hiçbir zaman İslâm medeniyeti olmadı, ol-
mayacak. Müslümanlar tekrar canlı, aktif bir me-
deniyet kursalar bile bu bütünüyle İslâm olmaya-
cak, olamaz da zaten. Müslümanların medeniyeti 
şeklinde inşa edilecek. Emeviler’den, Osmanlı’nın 
çöküşüne kadar geçen süre boyunca varlığını sür-
düren İslâm medeniyeti yine tam manasıyla İslâmî 
değildi! Fakat çağı yorumlayıp İslâmî umdelerle 
bir teknik, felsefe, dil geliştirmeyi bildi. Şunu göz 
önünde tutmak gerekir ki medeniyet bugün Müs-
lümanların çokça üzerinde durduğu gibi yalnızca 
“müspet kavramlar”la, ahlakla, ahlakçılıkla var 
olmaz. 

Medeniyet, öncelikle güçle, bilekle, kılıçla inşa 
edilir. İslâm’ın medeniyet olarak anılmaya başla-
ması Emevi fetihleriyledir. 
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Fetihler aynı zamanda kazanç, maddi birikim 
demekti. Müslümanlar müreffeh bir hayatı böylece 
yaşamaya başladı. Binbir Gece Masalları’na ilham 
veren Abbasi-Bağdat medeniyetinin, gündelik ha-
yatı, zenginliği tam manasıyla medeniyeti karşılar. 
Çünkü medeniyet bir yönüyle donmaktır; kaza-
nımları korumaya başlayan devletler, medeniyet-
ler çöküşe geçer. Nitekim Abbasiler Moğollar’a 
direnemedi, medeniyeti diri tutacak, zinde kıla-
cak unsurlar ortadan kalkmıştı. Teknoloji, bilim, 
felsefe medeniyet vasıtasıyla gelişir, çünkü maddi 
zenginlik ulemayı barındırıp, araştırma yapmaya 
imkân sağlar. Abbasiler’deki bu eğilim kendini bir 
açıdan “etkileşim”lerle de göstermiştir. 

Abbasiler dönemindeki tercüme hareketleri, 
Yunan-Mısır birikiminin coğrafyaları aşan akta-
rımları İslâm medeniyetinde kuşkusuz entelektü-
el zemini sağlamlaştırdı. Fakat İslâm medeniyeti-
ni daim kılacak yaklaşımlar yenilenemedi. Bu bir 
anlamda Emeviler dönemindeki zihin dünyası-
nın zıddının hayata geçmesiyle de ilgilidir. Emevi-
ler tam manasıyla bir medeniyet inşa etmemişler, 
edememişlerdi. Devletlerinin arka planında ciddi 
özcü çatışmalar bulunuyordu. 

İslâm’ı kendine münhasır kılmaya ahdetmiş 
asabiye kendini yeni fetihlerde de gösterdi… Eme-
viler Arap olmayanları “İslâm dairesi”ne almak is-
temedi, “mevali” statüsü vererek başta Türkler ol-
mak üzere yeni Müslümanlardan cizye almayı sür-
dürdü. Bu asabiye tamamıyla medeniyet anlayışı-
nın aksine bir gelişmeydi. Medeniyet asabiyeyi 
kabul etmez, etkileşimlere açıktır bu manada da 
İslâm’a mugayir fikirlerin girişine de imkân sağ-
lar. Hâlbuki medeniyet kavramının içinde devlet 
mantığında olduğu gibi bir etnik yapıdan söz edi-
lemez. 

İslâm medeniyetinin altını kazıdığınızda 
Hind’den, Yunan ve Mısır medeniyetlerine kadar 
pek çok fikrin tesirini görebilirsiniz. Kaldı ki ta-
savvufi etkilenmeler bir tarafa neo-platonculuğun 
tesiri İslâm medeniyetinin geleneği haline bile gel-
mişti. Bugün aktif medeniyet olan Batı’nın da al-
tında Rönesans’a tesir eden bir İslâm medeniyeti 
etkisinden bahsetmek gerekir. 

Medeniyetler etkileşimle kurulur, gelişir. Tek-
noloji, bilim, ilim, felsefe zaten bir grup, asabiye, 
etnik kimlik elinde dar çerçeveli kalır. Roma, bir 
medeniyet olabilecek yenilikler, hiyerarşiler, mo-
deller getirdiği hâlâ onu bir medeniyet olarak ta-
nımlamak çok zor; Batı medeniyetinin kapsamın-

da değerlendirebiliriz. Aynı şekilde Osmanlı çok 
uzun süreli nizam kurduğu halde Osmanlı mede-
niyetinden söz edemiyoruz, Bizans, İlhanlı, Mem-
luklu, İran, Selçuklu devletlerinden aldıklarını da 
ekleyerek İslâm medeniyeti kapsamı içinde değer-
lendirebiliyoruz. Bu nedenle İslâm medeniyetinin 
krizi kavramı çok da gerçekçi durmuyor. Ortada 
İslâm medeniyeti yok çünkü! 

Medeniyet, canlı-aktif-aktüel olanı kapsar. Me-
deniyet sadece kendi coğrafyasında değil dünya-
nın dört bir tarafında değerleriyle etkili olur, cazi-
besini küresel geçerliliğinden alır. Bugün Müslü-
man coğrafyada bile Batı medeniyetinin dili, tek-
nolojisi, kültürü, değerleri kullanılıyor, haliyle or-
tada İslâm medeniyeti değil Batı medeniyeti var-
dır. İslâm’ın emirleri, yasakları, şiarları İslâm me-
deniyetini göstermez bu yüzden İslâm canlı, İslâm 
medeniyeti ölü derken, İslâm’ın diriliğinden yeni 
bir medeniyet inşa etme ihtimalinden söz edebi-
liriz. Fakat medeniyet kurmak o kadar kolay mı? 

Medeniyeti İhya mı, Yeniden İnşa mı?

Medeniyet inşa etmek isteyen, medeniyeti-
ni diriltmeye niyetlenen Müslümanlar için hatır-
latalım, medeniyet öze yabancılaşmayla kurulur. 
Örnek mi, Emevilerin uygulamaları, Abbasilerin 
gayri İslâmî olanı eklemlemesi, hayatı konfora, 
“kapitalist” birikime göre kurması… Osmanlı bir 
medeniyet miydi, hayır, Kerim Devlet idi. Bizdeki 
kerim devlet geleneği “mülkün yalnız Allah’a ait” 
olduğunu salık verir, onu kullanması için yöneti-
ciler, reayaya kiralardı. Dolayısıyla erken dönem-
lerde Avrupa feodalizm yaşarken bu topraklarda 
bir kişinin, bir grubun topraklara sahip olması, 
efendilik hukuku uygulaması mümkün olmadı… 

Kapitalist Batı medeniyeti geliştiğinde de yine 
Osmanlı Kerim Devleti medeniyetin bu yeni ver-
siyonuna rest çekip sermayenin, kârın, malın, 
mülkün, ticaretin, sanayinin bir grubun, burju-
va kesimin eline geçmesini, halkın kapitalizmin 
kölesi olmasını engelledi. Batı, medeniyetini bu 
biriktirme hasletine göre dizayn etti. Sömürgeci-
likle, kölelikle, işgallerle, emperyalizmin her tür-
lü metoduyla… bilimi doğayı egemenliğe almak, 
teknolojiyi mutlak hakimiyet kurmak şeklinde 
yorumlayarak medeniyetini inşa etti. Fakat İslâm 
bu yöntemlerin hepsinden münezzehtir… İslâm 
malı, parayı, gücü biriktirmeyi reddeder.
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İnfak ayeti geldiğinde Medine’nin en güzel 
hurmalıklarından birine sahip olan Ebu Talha, 
Peygamber Efendimize gelerek, 600 hurma bu-
lunan bahçesini fakirler için ama aslında Allah 
için tasadduk edeceğini bildirir. Sahabenin örnek 
bir İslâm cemaati teşkil ettiğini İslâm’ın emirle-
rini tam manasıyla uygulamasından anlıyoruz. 
İslâm’ın ilkeleri dünyada kulun kula kulluğunu, 
Allah’ın Tek’liğini umursamayan şirki geriletmeye, 
haliyle bir nizam kurmaya dalalet eder; böylece 
İslâm’ın yaşanan, hayatımızın merkezinde yer 
alan bir din olduğunu anlayabiliriz.

Bu manada ticaretteki, iktisadi anlayıştaki ka-
pitalist tutumlar ahlaki sapmalar değil İslâm dışı 
düşünme ve yaşamanın sonucudur. Bunu yine 
Peygamberimizin pazarda ıslak buğdayı çuvalın 
altına, alıcının görmeyeceği biçimde saklayan sa-
tıcıya söylediği sözden biliyoruz: “bizi aldatan biz-
den değildir!” İslâm mal-mülk, kazanç, zenginleş-
mek, ev, araba sahibi olmak için Hak’tan, adalet-
ten sapmayı yasaklar; hâlbuki kapitalizm kâr için, 
mal temerküzü uğruna her türlü yöntemi mubah 
görür.

Medeniyet de kazanç için, büyümek, güçlen-
mek, sahip olmak için her türlü ahlakı, usulü mu-
bah sayar. Dolayısıyla İslâm ile medeniyet arasın-
da bir bakıma ontolojik farklar da bulunur. 

Bugün medeniyeti ihya etmekten çok İslâmî 
olanı hayata geçirmenin mücadelesini vermek ge-
rek. Bu da soyut ve sathi olarak İslâm’ı yaşamalı-
yız, formülünün ötesinde ihtiyaçların giderilme-
sini gerektiriyor. Müslümanlar Batı medeniyeti 
karşısında yenildi, yeniden ayağa kalkması gere-
kir. Yaşadığımız zafiyet belli başlı dört krizi aşarak 
giderilir: Siyasi kriz, entelektüel kriz, ekonomik 
kriz, sosyal-kültürel kriz… 

Müslümanların, Afrika’dan Ortadoğu’ya ka-
dar neredeyse tüm toprakları Batılıların postalla-
rı altında eziliyor. Öncelikle bu işgalin kaldırılma-
sı gerekiyor. Mısır, Arabistan gibi sahalarda ise fi-
ili işgal bulunmasa bile açık bir sömürü ile karşı 
karşıyayız. Yöneticiler iktidarlarını devam ettirme 
uğruna ülkelerin kaynaklarını Amerika’ya aktar-
maktadır. Birkaç yıl içinde Suudi Arabistan’ın tril-
yon dolarlarca, Katar’ın milyar dolarlarca parasını 
ABD’ye gönderdiği bilinmekte. Bu sömürü ve fiili 
işgal biraz da Müslüman idareciler sorunu. Aydın-
ların, kanaat önderlerinin siyasal meseleleri kendi 
ulus devletleri içinde hal yoluna koyması, bir di-
reniş havasının oluşması Müslümanların yeniden 
tarih sahnesine çıkışını sağlayabilir. 

İkinci olarak ekonomik kriz… Bu kriz Müs-

lüman coğrafyanın yaşadığı geriliği, adaletsiz ge-

lir dağılımını, açlığı, yokluğu, teknolojik mah-

rumiyeti ifade ediyor. Körfez ülkelerindeki yük-

sek kazançlara rağmen Somali, Sudan, Açe, Bang-

ladeş ve pek çok Müslüman ülkede insanlar ka-

rın tokluğuna çalışıyor. Kaldı ki Körfez ülkelerin-

de bile hizmet sektöründe Müslümanlar çalışıyor, 

aldıkları para ise yine çağdaş köleliğin gösterge-

si niteliğinde… Müslüman ülkelerin kalkınması, 

millî gelirlerini artırması, güçlü olmasını sağlaya-

cak sanayi-teknoloji yatırımlarını yapabilmesi ge-

rekir… bu da İslâm ülkeleri arasındaki dayanışma 

ve işbirliğiyle mümkün. 

Üçüncü kriz entelektüel manada… İslâm ül-

kelerinde başta eğitim imkânları olmak üzere, ce-

halet güçlü şekilde varlığını sürdürmektedir. Siya-

sal irade ile entelektüeller arasında belirgin fark-

lar, aydınların Batılılaşmış ve kendi toplumları-

na yabancılaşmış tavırları, halkın yönetime katı-

lımındaki aksaklıklar İslâm ülkelerinin sömürüye 

açık olmasını getirmektedir. 

Dördüncü kriz ise toplumların sosyal, siyasal 

ve kültürel manada gelişmişliklerini tamamlaya-

maması, toplumsal fay hatları arasındaki kırılgan-

lıkların yüksekliği, millet olamama gibi ayrışmalar 

gelmektedir. Buna küresel kültürün etki alanının 

genişlemesi ve İslâm toplumlarının kendi kültür 

haritalarını tanımaması ve çağın koşullarına göre 

yenileyememesini de eklemek gerek. 

Bu temel alanlardaki krizlerin aşılabilmesi re-

form ya da ihya ile değil topyekûn kurtuluş irade-

siyle gerçekleşebilir. Müslümanların bir araya gel-

mesi ulus devletler çağında çok zor. Bir Müslü-

man ülkenin öne düşmesi, ilk önce Batıyı gerilet-

mesi, İslâmî olanı yaygınlaştırması gerekir. Mede-

niyet için yola çıkan Müslüman ancak kendi kon-

forunu, kendi geleceğini, kendi ikbalini düşünür; 

Allah’ın biz Müslümanlardan beklediği dünya için 

yaşamak değil ebedi vatanımız olan ahirete hazır-

lık yapmaktır. Günümüzde İslâm medeniyetinin 

krizinden söz etmekten çok Müslümanların me-

deniyet krizinden bahsedebiliriz. 

Öncelikle İslâm’ı medeniyet olarak görme ha-

tasından sonrasındaysa Batı medeniyetini yıkıla-

cak değil örnek alınacak üstünlükte kabul etme 

yanlışlığından başlayabiliriz sorgulamaya, inşaya!
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Yunus ŞAHBAZ

Üniversite zihniyetinin dünyada ve Türkiye’de bir dönüşüm geçirdiği 
muhakkak. Daha teknokrat ve neoliberal şartlara uyumlu bir üniversite 
modelinin gelişmeye başladığını görüyoruz. Ancak Türkiye için bu durum 
ekstra daha da problemli. Öncelikle akademyanın memur zihniyetinden, 
çıktı ve performansa dayalı bir iş olarak görülmesinden kurtarılması gerek. 
Bunun için de daha uzun vadeli ve istikrarlı yapılanmalara gitmek şart.

Üniversiteler ve Başka Âlemlerle Farkımız

24 Haziran sonrası açıklanan bakanlar ve ku-
rumlara yapılan atamalar arasında iki ata-

ma diğerlerine göre daha fazla merak ediliyordu. 

Bunlar yeni ismiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 

Millî Eğitim Bakanlığı’ydı. Hazine ve Maliye Ba-

kanlığı hem seçim öncesi hem de seçim sonrası 

ekonomideki dalgalanmalar ve kriz söylentileri, 

kur baskısı gibi gelişmelere karşı nasıl bir ekono-

mik metodun izleneceği açısından önemliydi ve 

dolar üzerinden yaşanan son hadiseler de ekono-

miyi hâlâ temel öncelik meselesi olarak gündemi-

mizde tutuyor. Ekonomi gibi doğrudan reel bir 

kriz olmasa da Millî Eğitim Bakanlığı’na atanacak 

isim de önemliydi çünkü taraflı tarafsız herkesin 

kabul edeceği gibi 16 yıllık iktidarı dönemin-

de AK Parti’nin en istikrarsız icraatlarına sah-

ne olan alan eğitim alanıydı. İlkokul/ortaokul 

düzeyinden üniversiteler ve lisansüstü eğitime 

ve oradan da kültürel iktidar 

alanı tartışmalarına kadar 

uzanan ve bizzat Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın başarısız ol-

dukları yönünde özeleş-

tiri yaptığı bir alandı söz 

konusu olan. Bu yüzden 

eğitimin başında kimin 

olacağı yediden yetmişe 

herkesin merak ettiği bir 

konuydu ve şimdilik Ziya 

Selçuk isminin bir iyimserlik havası yarattığı gö-

rülüyor. Ziya Selçuk ve ekibinin eğitimde birta-

kım yapısal reformlar yapıp yapamayacağı ya da 

en azından eğitim politikalarını istikrarlı bir te-

mele oturtup oturtamayacağını görmek için biraz 

daha beklemek gerekecek. 

Özel Üniversiteler Ne Vaat Ediyor?

Benim bu yazıda üzerinde durmak istediğim 

konu genel eğitim politikaları yerine bunun lisans 

ve lisansüstü boyutunu teşkil eden üniversiteler 
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meselesi olacak. Zira Ağustos ayı içerisinde talebe-

lerin üniversite tercihleri vardı ve pazarda malını 

satmak için çırpınan esnaf gibi kendi üniversitele-

rini pazarlayan üniversite reklamlarına fazlasıyla 

şahit olduk. Özel üniversiteler sistemin geldiği 

noktayı göstermesi açısından manidar olmakla 

birlikte, esas olarak devlet üniversitelerinde ve 

özellikle üniversite ve üniversite eğitimine bakış 

açısında yaşanan kırılmaların gözden kaçırıldığını 

söylemek mümkün. 

Türkiye gibi özel teşebbüsün görece daha zayıf 

ve en büyük işverenin devlet olduğu toplumlarda 

üniversite eğitimi ve diplo-

ması sınıf atlamanın ve belirli 

bir refah düzeyi yakalamanın 

temel araçlarından biri ola-

bilmektedir. Zaten daha ge-

nel anlamda modern devlette 

eğitimin kabaca iki işlevinden 

söz edilebilir; a) kendine ita-

at eden bireyler yetiştirmek, 

b) kendi uzmanlık alanlarına 

kalifiyeli eleman yetiştirmek. 

Ancak üniversitenin bu işlev-

sel yönlerinin yanı sıra bir de 

kültür ve entelektüel boyutu 

vardır. Üniversite, en azından 

son dönemlere kadar, esasın-

da eğitimin ayrıcalıklı parsa-

sını oluşturmaya devam etti. 

Çünkü temel meslek okulları-

nın aksine üniversite piyasaya 

dönük eleman yetiştirmekten 

ziyade toplumdaki entelek-

tüel ve kültürel tartışmaları 

domine eden ve bu tartışma-

ların öznelerini barındıran bir 

kurum hüviyetinde idi. Bene-

dict Anderson’ın anılarını anlattığı Sınırları Aşa-

rak Yaşamak kitabında aktardığına göre, ABD’de 

1960’lı yıllarda yaklaşık 30 bin kişinin lisans dip-

loması varken ve bu rakam mezuniyet yaşındaki 

nüfusun %2’sine tekabül ediyorken, 2005 yılında 

lisans diploması alanların sayısı bir buçuk milyo-

na yükselmiş ve bu rakam da genç Amerikalıla-

rın %36’sına karşılık gelmektedir. Türkiye’de bu 

rakamların her iki zaman diliminde çok daha az 

olduğunu ve fakat artış oranlarının da birbirine 

yakın olduğunu söylemek mümkün. Hatta oran-

sal olarak belki daha fazla bir artıştan söz edilebi-

lir. Çünkü 1980’lere kadar bir elin parmak sayısı-

nı geçmeyecek kadar üniversite olan Türkiye’de, 

’90’ların ortasından itibaren özel üniversiteler 

kurulmaya başlandı. Yine ’92-93 ve 2007 gibi za-

man dilimlerinde de taşra illerindeki üniversiteli-

leşme sürecinin atılım gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Mevcut durumda da, özellikle özel üniversiteler 

bazında adeta bir üniversite patlamasından söz 

edilebilir. 

Ancak rakamlardaki bu niceliksel artışın ni-

teliğe yansıyıp yansımadığı 

ise gün geçtikçe daha fazla 

tartışılmaya başlandı. Son yıl-

larda üniversite ve üniversi-

teli sayısındaki artışa rağmen 

kültürel alandaki tıkanmanın 

ve yozlaşmanın üzerine biraz 

kafa yorulması gerektiğini 

düşünüyorum. Bana göre bu 

durumun en öncelikli sebe-

bi üniversitenin artık insanın 

kültürünü geliştiren, entelek-

tüel yönünü besleyen bir or-

tam olarak görülmekten çıkıp 

iş piyasasına atılmak üzere bir 

hazırlık aşaması olarak görül-

meye başlanmasıdır. Özellikle 

özel üniversiteler tamamen bu 

mantalite üzerine kurulmakta 

ve kendi tanıtımlarını bunun 

üzerine kurmaktadır. YÖK’ün 

son zamanlarda yayınlandığı 

özel üniversitelerin kütüpha-

ne raporuna göre İstanbul Me-

dipol ve İstanbul Yeni Yüzyıl 

Üniversiteleri gibi görece yeni 

sayılamayacak üniversitelerde bile öğrenci başına 

düşen kitap sayısı sırasıyla 1,05 ve 1,07’dir. Yine 

üniversitelerin toplam basılı kitap sayısına bakıl-

dığında da Bilkent ve Koç gibi birkaç üniversite 

dışında, ki bu üniversitelerin kitap rakamları 

da Türkiye standartlarına göre zevahiri kurtarır 

cinstendir, özel üniversitelerin kütüphanelerdeki 

kitap sayısı ortalama iyi bir okurun kütüphane-

sinden bile daha alt seviyelerdedir. Halbuki üni-

versite, her şeyden önce kütüphane demektir. 

Rakamlardaki niceliksel 
artışın niteliğe yansıyıp 
yansımadığı ise gün geç-
tikçe daha fazla tartışılma-
ya başlandı. Son yıllarda 
üniversite ve üniversiteli 
sayısındaki artışa rağmen 
kültürel alandaki tıkan-
manın ve yozlaşmanın 
üzerine biraz kafa yorul-
ması gerekir. Bu durumun 
en öncelikli sebebi üniver-
sitenin artık insanın kül-
türünü geliştiren, entelek-
tüel yönünü besleyen bir 
ortam olarak görülmek-
ten çıkıp iş piyasasına 
atılmak üzere bir hazırlık 
aşaması olarak görülme-
ye başlanmasıdır.
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Dijital ya da pdf kaynaklar olsa bile, kitapla doğ-

rudan teması sağlayan kütüphane üniversitenin 

olmazsa olmazıdır. Çünkü kütüphanede tesadüfe, 

rastlantıya yer vardır; hiç beklemediğiniz ya da o 

an ilginiz dahilinde olmayan bir kitaba rast gelme 

şansınız Google’da ya da dijital kaynaklar arasında 

imkân dahilinde değildir. Kitap ve kütüphanesiz 

bir üniversitenin öğrencilerine ne vaat edebileceği 

ise izahtan varestedir.

Üniversitelerin Misyonu

Üniversitelerin değişen misyonu ve piyasalaş-

ma sürecinin aslında 1950’ler ama özellikle de 

‘60’larda başladığı söylenebilir. İkinci Dünya Sa-

vaşı sonrası kendisini Batı Blokunun amiral ge-

misi konumunda bulan ABD bilgi ve kültür açı-

sından aslında bu sürece hazırlıksız yakalanmıştı. 

‘60’lardaki temel trende bakacak olursak bölgesel 

çalışmaların zirve yaptığı görülebilir. Bunun için 

de resmi ve gayrı resmî kurumlarıyla ki buna CIA 

ve Pentagon da dâhil, ABD’nin kültürel bir hege-

monya mücadelesine giriştiği ve bir anlamda or-

yantalizmin yeni ve ‘soft’ bir versiyonunu uygula-

maya koyduğu söylenebilir. Yakın zamanda ölen 

ve hem klasik oryantalizmin son temsilcisi hem 

yeni oryantalizmin öncülerinden diyebileceğimiz 

Bernard Lewis’in 1970’lerde Amerika’ya geçmesi-

ni de bu zaviyeden değerlendirmek mümkündür. 

ABD siyasal ve toplumsal yörüngeler çizmek iste-

diği coğrafyalar hakkındaki bilgisizliğinin farkına 

varmış ve bölgesel çalışmalar adı altında bu coğ-

rafyalara dair gerekli çalışmaları yaptırabilmiştir. 

Yine bu yıllardan itibaren üniversitelerin teorik ve 

kuramsal bilgisine karşın teknik/pratik düzeydeki 

bilgi anlayışıyla öne çıkan think tanklerin ABD’de 

hızla gelişmeye başladığını belirtmek gerekir. 

Ancak bu araçsal yönlerine rağmen üniversi-

te eğitiminin belli bir seviyenin üzerinde olduğu 

görülmekteydi. Özellikle üniversite personelinde 

aranan nitelikler arasında en az bir ve mümkün-

se iki yabancı dil bilgisinin bir önkoşul olduğunu 

söyleyebiliriz. Hatta Amerika’da ‘80’ler ve ‘90’lara 

kadar, Türkiye’deki doktora yeterlilik sınavlarına 

benzer, Almanca ve Fransızca sınavlarının da ya-

pıldığını Anderson’ın aktardıklarından öğreniyo-

ruz. Ancak bu diller zamanla doktora eğitimi için 

aranan kriterler olmaktan çıktı ve elan literatüre 

bakıldığı zaman bölgesel çalışmalar yapan isim-

lerin bile nerdeyse araştırma yaptıkları bölgenin 

dillerini bile bilmediklerini görüyoruz. Dolayısıy-

la son yıllarda Amerika’da da üniversitenin hız-

la piyasalaştığını, nitelikten ziyade niceliğe dayalı, 

Academia.edu’daki tıklanma sayısının gurur vesi-

lesi haline geldiği bir aşamaya geçmiş bulunuyo-

ruz. 1960’lardaki devlet ve resmi kurumların yeri-

ni artık özel teşvikler ve fonlar almakta; üniversi-

te, yönetişim modelinin de gerekleri doğrultusun-

da, piyasaya yardımcı ve ona göre çıktı üreten bir 

kurum haline dönüşmektedir. Dünyada son yıl-

larda önemli entelektüellerin çıkmamasının se-

beplerini biraz da üniversitenin bu dönüşümün-

de aramak gerekebilir. 

Yabancı Dil ve Teori-Pratik İlişkisi

 Akademyanın Türkiye’deki sorunlarına bak-

tığımız zaman daha esaslı problemlerle karşılaşı-

yoruz. Bunlardan ilki tabi ki dil meselesi. Türki-

ye gibi, akademyada İngilizce’nin bile henüz tam 

anlamıyla halledilemediği ülkelerde ise vaziyet bi-

raz daha kötü. Üstelik de son zamanlarda İngiliz-

ce bilmeyi bir meziyet değil de bilmemeyi ‘yerli ve 

millî’ olmanın göstergesi olarak değerlendiren bir 

teamül gelişmeye başladı. Bu bana göre bir facia-

dır. Çünkü sadece mütercimlerin insafına kalmış 

bir akademisyenin, özellikle sosyal bilimler ala-

nının yoğunlukla İngilizce olduğunu göz önün-

de tutarsak, evrenseli yakalamak noktasında çok 

ciddi sıkıntılar yaşayacağını söyleyebilirim. Ve fa-

kat tek başına dil bilmek de entelektüel ukalalığa 

dönüşmemeli. 

Yakın zamanda Din-Bilim Çatışması adında 

bir kitap okudum. Kitabın isminden içeriğine dair 

bir fikriniz oluyor ama kitabın içindekilerle kita-

bın isminin alakası yok. Üstelik kitabın yazarı bir 

sosyal bilimci değil; bir uzay bilimcisi. Kitapta an-

lattığı mevzular da din ya da bilimin epistemolojik 

ve ontolojik kökenleri, akıl, insan ve evren tasav-

vurları hakkında değil daha çok bilim tarihi hat-

ta uzay ve matematik tarihi diyebileceğimiz mese-

leler. Bu kitaba değinme sebebim, kitabın iddiala-

rı değil. Bir uzay bilimcisine, alana dair hiçbir en-

telektüel malumatı olmadığı halde bu alanda böy-

le bir kitap yayınlama cüretini veren nedir? soru-

su bu kitapla ilgili en önemli nokta. Kitabın içe-
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riği büyük oranda farklı yerlerde yayınlanmış İn-

gilizce metinlerin çevirisinden oluşuyor. (İntihal 

olayına girmiyorum bile.) Ancak yazarın özgeçmi-

şine de baktığım zaman, yazara bu özgüveni ve-

ren temel saikin bildiği çok iyi İngilizce olduğunu 

görüyoruz. Dil bilmenin bir ukalalığa dönüşme-

mesi gerektiğinden kastım tam da bu; dil bilmek 

hiç aşina olmadığınız bir alanda, bazı yabancı me-

tinleri çevirme kabiliyetinden dolayı, size hoyrat-

ça kalem oynatma imkânı veremez. Maalesef aka-

demya dünyasında tüm sermayesi iyi bir dil bil-

mek olan çokça figürle karşılaşmak mümkün. Hiç 

dil bilmemeyi bir yerlilik ve millîk göstergesi say-

makla dil bilmekten başka meziyeti olmamayı, if-

ratla tefrit olarak değerlendiriyorum. İkisi arasın-

da bir denge tutturabildiğimiz, hem dil bilmeyi ve 

evrenseli takip etmeyi, ona aşina olmayı hem de 

yerli ve milli meselelere bigâne kalmamayı başar-

dığımız zaman biraz yol almaya başlayabiliriz diye 

düşünüyorum. 

Dil meselesi gibi teori ve pratik arasında kuru-

lan ilişkinin dengesinin de iyi sağlanması gerekir. 

Akademya camiasına bakıldığı zaman çoğunluk-

la ya teorik, kuramsal metinlere aşina olan ve fa-

kat Türk düşüncesi, Türk siyasal hayatı, Türk mo-

dernleşmesi gibi alanlara görece daha uzak ya da 

Türk siyasi ve kültür hayatına aşina ve fakat ulus-

lararası literatüre uzak bir akademisyen profiliy-

le karşılaşılmaktadır. Bu eğilimlerden her ikisi de 

kendi başına eksik kalmaya mahkûmdur. Çünkü 

en yerli, yerel mevzularda bile bu iki alan birbirine 

öylesine bağlıdır ki, 1950 ve ‘60’lardaki modern-

leşme kuramları ve bölgesel çalışmaların bağlamı-

nı bilmeden Bernard Lewis’in Modern Türkiye’nin 

Doğuşu’nu okumak sadece birtakım önemli tarih 

ve kişiler hakkında malumat sahibi olmaktan öte-

ye gitmez. Lewis’in metnindeki tezlerini ve öne çı-

karılan argümanları yakalamak mümkün olamaz. 

Aksi yönden de, Türkiye’deki Soğuk Savaş son-

rası arayışlara aşina olmadan ve o dönemki anti-

Kemalist trendi göz önünde bulundurmadan Eric 

Jan Zürcher’in metinlerinin neden ‘90’larda çok 

popüler olduğunun anlaşılması zordur. Kaldı ki 

Zürcher’in akademik bir üslupla dile getirdiği id-

dialara Kemal Tahir’in romanlarında da rastlanır. 

Zürcher’in 1926 İzmir Suikasti’ne ilişkin iddiala-

rı büyük oranda Kemal Tahir’in Kurt Kanunu’nda 

da vardır. Kemal Tahir’in görmezden gelinen bu 

tezleri Zürcher tarafından ‘80’ler ve ‘90’lar boyun-

ca dile getirilince Türk akademyası ona dört elle 

sarılmıştır. Meselenin özünü vermesi için daha 

çok Türkologlar üzerinden örnekler verdim ama 

Türkiye’ye özgü birçok meselede olayı uluslarara-

sı boyutuyla düşünmek daha sağlıklı değerlendir-

meler yapmamıza imkân verebilir. 1950’li yıllar-

da Ali Fuat Başgil’in laiklik üzerine yazdıkları bu 

anlamda iyi bir örnektir. Başgil meselenin ulus-

lararası boyutuna aşinadır ve bunu enine boyu-

na tartışır ama Türkiye’deki uygulamaların da öz-

gün yönlerini ayırt etmektedir. Ve sunduğu çö-

züm Türkiye’nin Tanzimat’la birlikte girdiği yolu 

göz önünde tutarak ve özellikle Fransa’daki uygu-

lamalardan devşirdiği teorik tezlerinin bir sente-

zi şeklindedir. Başgil’in çözüm önerileri tartışıla-

bilir ancak metodolojisinin önemli olduğunu dü-

şünüyorum. 

Entelektüelin Güncelle Münasebeti

Teori ve pratik arasındaki kurulacak ilişkinin 

bir boyutu da entelektüelin güncelle ilişkisini ta-

yin eder. Wendy Brown’ın Tarihten Çıkan Siyaset 

kitabında aktardığına göre, Foucault’ya, bir eseri-

ni ‘özgürleşme hareketi’ için mi yazdığını sorarlar 

ve o şu cevabı verir; “Güncel bir durum için de-

ğil, ama güncel bir durum çerçevesinde yazdım”. 

Entelektüelin güncel siyasal ve toplumsal gereksi-

nimlere boyun mu eğeceği yoksa tamamen onlara 

bigâne mi kalacağı sorunsalına verilmiş çok iyi bir 

cevaptır Foucault’nun verdiği cevap. Yani mevcut 

siyasal ve toplumsal eğilim ve taleplere kayıtsız 

kalmamak ve fakat kendi düşüncesini de bunlara 

göre ya da bunlar tarafından şekillendirmemek; 

akademyanın güncelle irtibatının bu perspekti-

fe göre şekillenmesi gerekir. Ancak Türkiye’de 

maalesef son dönemlerde güncelin akademyayı 

fazlasıyla esir aldığı söylenebilir. Bu hem iktidara 
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yakın kesim için hem de iktidara mesafeli kesim 

için böyledir. İktidara yakın kesim çoğunlukla 

gelişmeleri olumlamak ya da en azından teorik 

bağlamı içerisinde ‘gerekirci’ bir konuma oturt-

ma üzerinden bir tutum alırken, iktidara mesafeli 

kesim de çoğunlukla reddiyeci ve anti-Erdoğancı 

bir çizgiden onu eleştirmek ve kötülemek üzere 

böyle bir tutum takınmaktadır. Örneğin Sol’daki 

son dönemlerde gündeme gelen popülizm tar-

tışmasının bu minvalde değerlendirilebileceğini 

düşünüyorum. Mültecilik ve aşırı sağın yükselişi 

gibi bariz farklılıklara rağmen, ki iktisadi konu-

lar başta olmak üzere benzerlikler de var ve fakat 

sırf Erdoğan’ı ve AK Parti’yi eleştirmek için dün-

yadaki popülist eğilimlerin bir numunesi olarak 

gösterme üzerine bir gayret sarf edildiği görül-

mektedir. 

Sol için eleştirileri mahfuz tutmak kaydıyla, 

buradaki temel problem İslâmî/İslâmcı kadroların 

düşüncede yaşadığı tıkanıklıktır. Çünkü bu çev-

relerde AK Parti iktidarıyla birlikte her şeyin hal-

lolduğu gibi bir hava hâkim olmaya başlamıştır. 

Oysa asıl mesele bir iktidar değişiklikten ziyade 

bir sistem, daha bütünlüklü bir sistem önerisi-

dir. Kapitalizm dışında bir şey önerilmedikçe, en 

azından bu yönde bir arayışı istikrarlı kılmadıkça 

iktidarla gelen nimet ve kazanımların başka bir 

iktidarla kaybolma riski her zaman vardır. İktidar 

nimetlerini kişisel çıkar ve ikbal için kullanmak 

yerine arayış zeminin kaybetmemek ve daha adil, 

daha İslâmî bir düzen için kültürel ve entelektü-

el bir çabayı daim kılmak gerekir. Maalesef, başta 

yeni açılan ‘vizyon’ üniversiteleri de dâhil olmak 

üzere, üniversitelerde bu yöndeki çabalara tanık 

olamıyoruz. Üniversitelerden böyle bir şey bekle-

mek için de öncelikle, çıktıya ve performansa da-

yalı öğretim sistemini revize etmek gerekir. 

Bir akademisyenin başlıca iki görevi vardır; 1) 

Araştırmak yapmak, 2) Öğrenci yetiştirmek. An-

cak bugün bakıldığı zaman, özellikle genç jene-

rasyon arasında, maddi saiklerin, örneğin ek bir iş 

kurmak, piyasaya atılmak gibi ve daha bol kazanç-

lı iş ve kadroları kovalamak gibi etmenlerin daha 

çok öne çıktığını görmek mümkün. Hatta sabah 

8 akşam 5 mesai zihniyeti akademyaya daha faz-

la sirayet etmeye başladı. Açıkçası ÖYP’nin de bu 

süreçte büyük bir rolü olduğunu düşünüyorum; 

çünkü ÖYP’den atanmak temelde ALES puanına 

bağlı olduğu için, akademiyi hiç düşünmeyen, ki-

taptan ve kütüphaneden bihaber kimselerin bile 

hasbelkader ALES’ten puan alarak öğretim görev-

lisi olmasının yolu açılmıştır. ÖYP’yle atanan ve 

bu işi hakkıyla yapan kimseleri tenzih ediyorum; 

ancak kendi kişisel gözlemlerim ÖYP’nin böyle 

bir yönünün ve dolayısıyla da zararının da olduğu 

şeklinde. 

Toparlamak gerekirse, üniversite zihniyetinin 

dünyada ve Türkiye’de bir dönüşüm geçirdiği 

muhakkak. Daha teknokrat ve neoliberal şartlara 

uyumlu bir üniversite modelinin gelişmeye başla-

dığını görüyoruz. Ancak Türkiye için bu durum 

ekstra daha da problemli. Öncelikle akademyanın 

memur zihniyetinden, çıktı ve performansa daya-

lı bir iş olarak görülmesinden kurtarılması gerek. 

Bunun için de daha uzun vadeli ve istikrarlı yapı-

lanmalara gitmek şart. En azından yeni kurulan 

‘vizyon’ üniversitelerine belirli bir ‘vizyon’ üzerine 

getirilen dekan ya da rektörlerin daha seneleri dol-

madan bürokrasiye transferini önleyerek bir adım 

atılabilir. İslâmî/İslâmcı camia ise, bu süreçte bana 

göre en çok sorumluluk alması gereken zümreyi 

teşkil ediyor. Kuru kültürel iktidar tartışmalarına 

değil, buradaki kastım; daha vizyoner, tarihle, sos-

yolojiyle ve evrenselle irtibatı daha güçlü, ayağı bu 

ülkeye basan ve temel referanslarından şaşmayan 

bir perspektife muhtacız. Şayet başka bir ‘âlem’ ve 

‘fark’ iddiamız varsa bunu yapmak zorundayız; 

zira sapan taşları da füze de gerekli ama öncelikle 

bunları yapacak bir zihniyete ihtiyaç var.

Dil meselesi gibi teori ve pratik arasın-
da kurulan ilişkinin dengesinin de iyi 
sağlanması gerekir. Akademya cami-
asına bakıldığı zaman çoğunlukla ya 
teorik, kuramsal metinlere aşina olan 
ve fakat Türk düşüncesi, Türk siyasal 
hayatı, Türk modernleşmesi gibi alan-
lara görece daha uzak ya da Türk siyasi 
ve kültür hayatına aşina ve fakat ulus-
lararası literatüre uzak bir akademis-
yen profiliyle karşılaşılmaktadır. Bu 
eğilimlerden her ikisi de kendi başına 
eksik kalmaya mahkûmdur.
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Hatice K. ARPAGUŞ-Fatma GÜNAYDIN

Şimdi son zamanlarda daha sık konuşur olduğumuz Deizmin etkinlik 
alanı oluşturmasına uygun bir zaman diliminde miyiz, diye soracak 
olursak kaçımız canı gönülden ‘hayır’ diyebilir? Üstelik tüm yaşam 
alanlarında benmerkezciliğe, hazcılığa, kendinden, kendi doğrularından 
daha değerli hiçbir şey tanımamaya yönlendirilen bir gençlik için.

Deizme Dair Mülahazalar
-Din Eğitimi Kurumlarının Cumhuriyet Tecrübesi Açısından-

S on birkaç yıl içinde de-
izm mevzuu, tüm köşe 

yazarlarının, akademisyen-
lerin ve hatta sosyal medyayı 
takip eden hemen herkesin 
gündemine girdi. Hatta ne-
den ve nasıl bu yoğunlukta 
konuyu tartışır olduk ken-
dimiz dahi algılamakta zor-
luk çektik. Komplo teorile-
ri, algı operasyonu, dış mih-
raklar ya da gerçekten ken-
disini deist olarak tanımlayanların sayısının arttığı 
söylemleri… Hepimiz bu konunun neresinde ol-
duğumuzu sorgulamak durumunda kaldık. Doğ-
rusu bu durumun -sebep ve sonuç ne olursa ol-
sun- önemli bir konuda kafa yormaya vesile ol-
duğu ve dikkat çektiği için olumlu gelişmelere se-
bebiyet vermesi muhtemeldir. Deizm meselesi de-
ğişik perspektiflerden incelenmeye müsait olmak-
la birlikte bu makale konuyu teorik boyutundan 
ziyade bazı sorular üzerinden düşünmeyi arzula-
maktadır. Öncelikle Türkiye’de dini bir hayat ya-
şamayı dert edinen insanlar olarak yakın geçmi-
şimizi hatırlamak gerekliliğine binaen “Deizm bi-
zim yeni karşılaştığımız bir olgu mudur?” sorusu 
ile başlamak uygun olacaktır.

En genel şekliyle; insan hayatında aklın ve 
bilimin dışında bir belirleyicinin olmaması, 
Yaratıcı’nın evrene ve insana müdahalesinin ol-
maması, insanların kendi hayatlarını kurgularken 
vahye uyma gibi bir endişe taşımaması… olarak 

tanımlanmaya müsait olan 
Deizm, acaba bizim yeni 
karşılaştığımız fikirler mi-
dir? Doğrusu bu soruya evet 
demek oldukça zor. Çünkü 
Türk toplumunda yaşayan 
herkes, siyasi, sosyolojik, 
dini, geçirdiğimiz her evrede 
bu fikirlerle inançlı kesimin 
kavgasının süregeldiğini 
görmek durumundadır. Di-
nini öğrenmek ve yaşamak 

isteyen her bir vatandaşın deist hatta ateist felsefe-
nin izdüşümü uygulamalarla karşı karşıya kalması 
bizim normallerimiz arasında olagelmiştir. En ba-
riz örnek olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurul-
duğu zamandan bu yana din eğitimi serüveninin 
geçirdiği merhalelerin hatırlanması yeterli olacak-
tır. Yasaklanan, kapatılan, sonra açılan, tekrar ka-
panan, sayıları sınırlandırılan, katsayı engeli, kon-
tenjan kısıtlaması ile işlevsiz kılınan, kız öğren-
ciler bahane edilerek kontrol edilen ve her siyasi 
dönemde ilk el atılacaklar listesinin başına konu-
lan din eğitimi kurumları1… Bu kurumların tari-
hi, halk ile siyasi erk arasında nasıl bir soğuk sa-
vaş olduğunu açıkça resmeden bir hikâyedir. Siya-
si erk bu süreç boyunca din ve dini hayatı bir ih-
tiyaçtan öte mesafeyle karşılaşılması gereken bir 
yapı olarak algılamaya devam etti. 

Yaşadığımız bu serüven, ‘din hayatımızda ol-
malı veya ne kadar olmalı?’nın değil, ‘dini hayatı-
mızdan nasıl çıkarabiliriz veya nasıl asgari/etkisiz 
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düzeyde tutabiliriz?’ in hikâyesi değil midir? Yakın 
tarihimizde dinin, şeriatı dışarıda bırakma kayd-ı 
şartıyla kabul görmesi düşüncesi hepimizin âdeta 
içine doğduğu bir gerçeklik idi. Adını şu günler-
de Deizm olarak koyduğumuz vakıanın ‘yeni’ ola-
rak tavsif edilmesi bu açıdan çok doğru görün-
memektedir. Yani bizler başta pozitivizm ve deizm 
olmak üzere birtakım ‘izm’lerin etkileri ile epeydir 
hemhal olduğumuz gerçeğini öncelikle teslim et-
meliyiz. Din eğitimi tarihi penceresinden baktığı-
mızda tek partili dönemde Pozitivizmin etkilerini 
görmekte zorlanmıyoruz2. Hatta sadece din eğiti-
mi değil mesela liselerde felsefe derslerinin müfre-
dat planları üzerinden inceleme yapıldığında bu 
durum gözlemlenebilmektedir. 1938 programın-
da bu derslerdeki esas amaçlardan biri “Pozititif 
ilim görüşünün şuurlu ve sistemli bir zihniyet ha-
line getirilmesi”3 olarak belirlenmiştir. 

Çok partili dönemin veçhesi biraz daha es-
nek, dinin paranteze alınmadan yaşanabileceği 
dönem gibi görülmekle birlikte bu dönemde de 
on yılda bir yapılan askerî müdahalelere şahit ol-
duk. Bu müdahalelerde din eğitimi kurumlarının 
müfredatı, dersleri, eğitim yılları başta olmak üze-
re a’dan z’ye hemen her şeyinin değiştirilmesi sü-
rekliliğin esas olduğu bir konuda kesintilerin nor-
malleşmesi bize iki hususta veri sunmaktadır. Bi-
rincisi devlet eliyle sürdürülen eğitim müessese-
lerinde din âdeta bir ‘sorun’ olarak algılanmıştır. 
İkincisi de bu durumun halkın sağlıklı din eğiti-
mi alamaması gibi bir sonucu doğurması da kaçı-
nılmaz olmuştur.

Din, savaştan çıkmış yorgun bir halkın en 
önemli dayanağı olacakken hâkim siyasi anlayı-
şın engellemeye çalıştığı, dini hassasiyetleri olan 
halkın da varlık mücadelesi verdiği bir savaş ala-
nı haline geldi. Halk, dini ile arasına mesafe koy-
maya çalışan siyasi dayatmaları benimsemediği-
ni bulabildiği her fırsatta ortaya koymaya çalış-
mıştır. Öyle ki camileri depoya veya ahıra çevi-
ren siyasi yapı halkın yoğun taleplerine daha faz-
la bigâne kalamayıp oy kaygısıyla dini eğitime izin 
vermek durumunda kalmıştır. Bir açılıp bir kapa-
nan, bir türlü nereye konumlandırılacağına karar 
verilemeyen dini kurumlar, yaşanan zorlu süreç-
lerin akabinde toplumda yine varlığını ikame et-
meyi başarabilmiştir. Ödenen ağır bedellere rağ-
men bir türlü sağlıklı ve yeterli düzeyde verileme-
yen din eğitimi, bir yandan halkın dini hassasiyet-
lerini koruma refleksinin güçlenmesine sebebiyet 
verirken bir yandan da dinin anlaşılması ve ya-

şanması noktasında ciddi bir cehaleti beslemiştir. 
Çünkü dini eğitimin sağlıklı bir şekilde yeni nesle 
aktarılması bu inkıta nedeniyle önemli bir sekte-
ye uğramıştır. Halkımız bu kesintinin tahribatını 
engelleyebilmek adına dini cemaat ve tarikat olu-
şumlarının bünyesinde dinini yaşamaya çalışmış-
tır. Bugün söz konusu yapıların din anlayışlarını, 
yapılanma ve eğitim metotlarını ne kadar eleştirir-
sek eleştirelim pozitivist rüzgârların etkisinde kal-
dığımız yıllarda önemli bir fonksiyon icra ettik-
leri gerçeğini teslim etmemiz gerekmektedir. Bu 
anlamda gizli gizli ve ciddî riskler alarak gençlere 
Kur’ân öğreten dede/ninelerimize, dini duygunun 
ve Allah, peygamber sevgisinin yeni nesle aktarı-
mında çaba sarf etmiş herkese minnet borçlu ol-
duğumuzu unutmamalıyız.

Ancak siyasi erkin kurumsal yapı üzerinde bu 
denli kontrol edici olmasından dolayı halkın din 
eğitimi alma taleplerini Cemaat adı altındaki baş-
ka yapılara yöneltmesi her zaman olumlu sonuç 
vermemiştir. Özellikle son yaşadığımız acı tecrü-
be din eğitiminin sağlıklı zeminde verilmediği za-
man ne denli tehlikeli sonuçlar doğuracağını açık-
ça göstermiştir.

Gülen Cemaati olarak isimlendirilen yapının 
1980’lerde temellerini sağlamlaştırması, 1990’lar 
da büyümeye başlaması, ardından 28 Şubat post-
modern darbesiyle artık tamamen yerleşik düze-
ni temsil eder hale gelmesi,4 28 Şubat sürecinde 
özellikle resmî din eğitimi kurumlarının etkisiz-
leştirilmesiyle birlikte Gülen’in de kendi okul ve 
yapılanmasına kaynak sağlamak amacıyla bu se-
naryoyu desteklemesi, bize en azından iki şeyi 
söylemektedir: Birincisi halkın dine olan ihtiyacı 
ile teveccüh ettiği ve bu anlamda varıyla yoğuyla 
desteklediği bu kurumlar ülkenin menfaatine işle-
yecek bir mekanizmayı temsil edecek kıvama gel-
diği vakit önleri kesilip engellenmiştir. İkincisi her 
ne kadar din eğitimi kurumları katsayı engelinden 
sonra yeniden yapılanma sürecine girse de yaşa-
nılan müdahale ve kırılmalar onların işlevsel ze-
minde misyonlarını yerine getirme vasfını gecik-
tirmiştir. Dini duyarlılık sahibi halkın ‘dinin sağ-
lam ve ehil ellerden yeni nesillere aktarılmasını is-
tediği için büyük fedakârlıklar göstererek var et-
meye çalıştığı bu kurumların kendine yer edinme 
çabasının bitmek tükenmez bitmeyen mücadele-
si,5 bireyin rahatlama ortamı olarak görülecek bir 
mecraya çok yönlü kavgayla girmek zorunda kal-
masına sebebiyet vermiştir. Diğer bir ifadeyle AK 
Parti hükümetinde 2010 yılından itibaren bu ku-
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rumlar geçmişteki kısıtlamaların kalkmasıyla bir 
yönüyle rahatlasa da yeni problemlerle mücadele 
edecek sürece girmiştir. Şu da var ki geçmişten iti-
baren bazen üstü örtülü bazen alenî kısıtlama ve 
yasaklamalar, bir yandan çok büyük zararlar ver-
mekle birlikte bir yandan da bu kurumlara tevec-
cüh gösteren geniş kitlede mücadele bilincini diri 
tutmuştu. Yani ciddi kayıplara neden olan kesin-
ti ve engellemelerin azımsanmayacak getirilerinin 
de olduğunu zihinde tutmak gerekmektedir. 

Şu ana kadarki hikâyemiz, Türkiye’de din eği-
timin bir türlü istenilen düzeyde, siyasi etkilerden 
uzak, kesintisiz ve sağlıklı bir zeminde yürüye-
mediğini göstermek için özetlendi. Bu bilgiler ışı-
ğında; ciddi mücadeleler verse de halkımızın sağ-
lıklı, taassuptan uzak, doğru dini bilgiye ulaşma 
imkânlarına sahip bir düzeyi yakaladığı söylene-
bilir mi? Maalesef bu soruya rahatlıkla olumlu bir 
cevap verebilecek durumda değiliz. Halen önem-
li bir kesim din adına ne söylense peşine düşme-
ye hazır bir halet-i ruhiye içinde. Bu duygusallığı 
halkımızın dine olan muhabbeti olarak düşündü-
ğümüzde olumsuzlamak mümkün değildir. An-
cak akılla donatılmış insanlar olarak duygularımı-
zı sağlıklı dini bilgi ve sorgulama ile taçlandırmaz-
sak ne denli büyük hatalar işleyebileceğimizi ta-
rihte de gördük günümüzde de görmeye devam 
ediyoruz. Samimi, saf, fedakâr pek çok Anadolu 
evladının emekleri ve dini duyguları sömürülerek 
kendinden başkasına haklılık payı vermeyen, sos-
yal ve siyasi alanda yaşama hakkı tanımayan, hoş-
görüyü sadece kendisi gibi olanlara gösteren in-
sanlara dönüşmesi ne ile açıklanabilir? Son yaşa-
dığımız tecrübenin yani, dini söyleme sahip bir 
cemaatin siyasi hedeflerine ulaşmak için yaptık-
larını görmek hepimizde ciddî bir moral bozuk-
luğu ve hayal kırıklığı oluşturdu. Peygamber sev-
gisini diline pelesenk etmiş bir yapının, amacına 
ulaşabilmek için, emek hırsızlığı, siyasi komplo, 
ahlâksız entrikalar dahil her türlü ilkesizliği gös-
termiş olması ve en sonunda da silahlı kalkışma-
ya yönelmesi toplumda ciddi bir travma oluştur-
du. İnsanların ‘güvenme’ gibi çok değerli bir duy-
gusunu yerle yeksan eden bir “Dini Cemaat?”in, 
ve bu doğrultuda yürümesi muhtemel nicelerinin 
mevcudiyeti bize ne söylemektedir? 

Böyle bir atmosferde dini yaşamak isteyen bir 
gencin ne denli büyük sorunlarla savaşması ge-
rektiğini tahmin edebiliyor muyuz? Şimdi son za-
manlarda daha sık konuşur olduğumuz Deizmin 
etkinlik alanı oluşturmasına uygun bir zaman di-

liminde miyiz diye soracak olursak kaçımız canı 
gönülden ‘hayır’ diyebilir? Üstelik tüm yaşam 
alanlarında benmerkezciliğe, hazcılığa, kendin-
den, kendi doğrularından daha değerli hiçbir şey 
tanımamaya yönlendirilen bir gençlik için. Bu 
gençler hem kendi zincirlerini kıracak, hem de bir 
dünya sorunu omuzlayacak, hem yaşadığı çalkan-
tılı yaş dönemi ile baş edecek, hem inançsızlığa ve 
her türlü kötülüğe bir tık mesafede iken kendisi-
ni koruyabilecek… Doğrusu zor bir süreçten geç-
tiklerini ve geçtiğimizi kabullenmek gerekir. Eğer 
bu yaşananlar bir etki oluşturursa, söz konusu et-
kinin en önde geleni dinden uzaklaşma veya dine 
yabancılaşma şeklindeki davranış modeli olduğu-
nu anlamak hiç de zor olmasa gerektir.

İçinden geçtiğimiz süreci doğru okumak adına 
hatırlamak ve hatırlatmak istediğimiz bu hususla-
rı tamamen pesimist bir açıdan da değerlendirme-
meliyiz. Her şerden hayır çıkması ilkesince süre-
ci bilinçli ve samimî çabalarla olumluya çevirmek 
her zaman mümkündür. O halde son olarak ‘neler 
yapılabilir’ sorusunu sormak durumundayız. 

Öncelikle bugünün dini atmosferini hem ye-
tişkinler hem de gençler bazında doğru tahlil et-
memizi sağlayacak bilimsel çalışmalar yapılmalı-
dır. Dini söylemin yeni nesle ulaşmasını engelle-
yen unsur her devrin sorunu olan nesiller arası ça-
tışma veya dil sorunu mudur? Yoksa bunu aşan 
başka faktörler mevcut mudur? Gençlerimizin 
inanç konularında anlamakta zorlandıkları hu-
susların olmasının doğallığı bir yana,6 inanca dair 
açıklamalarımızın onların dili ile yeniden anlatıl-
ması, bugünün gencinin dünyasına evrensel doğ-
ruların nüfuz etmesini sağlanması için zarurîdir.

Bu konuda sorun tespiti ve çözümü, öncelikle 
din eğitimi kurumlarının yapacağı derinlikli çalış-
malara bağlıdır. Ancak öncelikle siyasi erkin bas-
kısı ya da dindarların kendi aralarındaki dindarlık 
yarışları neticesinde Cumhuriyet döneminde kav-
ga aracı haline getirilen dinin sükûnete kavuşma-
sı ve sakin bir liman haline gelmesi gerekmekte-
dir. Aksi takdirde kavgayla aktarılan din misyo-
nunu kaybetmeye mahkûm olacaktır. İkinci ola-
rak geleneğin çok parçalı yapısı ile modern dün-
yanın dayatan hayat modeli arasında sıkışan genç-
lere onların dünyalarına etki edip hem zihinleri-
ne hem de manevî yönlerine hitap edebilecek yeni 
söylemler geliştirilmelidir. Gençlerin arayışları ve 
buhranları ötelenmeden cevaplandırılacak muh-
tevaya kavuşturulmalıdır. Bu sırada birbirinden 
zengin yapısıyla geleneksel mirasımız bize hizmet 
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edebilecek muhtevaya sahiptir. Yeter ki onu oku-
yabilecek bir dil geliştirip ondan istifade etmesi-
ni bilelim.7 İlahiyat Fakültelerinin bütün baskıla-
ra rağmen mevcut yapı içinde dini yaşanılır kıl-
ma gayreti içinde oldukları, dinin güncelleşmesi 
ihtiyacını da gidermeye çalıştıkları bir gerçektir. 
Ancak akademik bilginin akademik vasfının ya-
nında fonksiyonel boyutu da bir o kadar önem-
lidir ve bu tür çalışmaların bilgi dünyasına hiz-
met edecek söylemlerle yeniden yazılmaları ge-
rekmektedir. Ayrıca dini bilginin, insanın sadece 
aklına değil duygu dünyasına da hitap etme fonk-
siyonu vardır. Akademik bilgilerin dini söylemi 
beslerken duygu dünyasına da hitap edecek ni-
telikte ele alınması da mümkündür. Diyanet İş-
leri Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve İlahiyat 
Fakültelerinin, kendi aralarında iş birliği yaparak 
dinin yaşanılır kılınması çabalarının ortak bir ze-
minde ilerlemesi sağlanmalıdır. Din ve kaynaklar 
sabit oldukları halde onu yorumlama biçimi geç-
mişten itibaren şekil değiştirerek günümüze gel-
miştir. Bugün de aynı ivme üzerinden onun as-
liyeti bozulmaksızın güncellenmesinin yapılması 
dönemin ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale gel-
mesi gerekmektedir. Bu yapılırken, yüzyıllar ön-
cesinde şekillenmiş dini yaşama modellerini dinin 
kendisi gibi dayatan, farklı dini yorumları engel-
lemek adına tekfirciliğe sığınan yapıların yeni dö-
nemde verdiği zararlar da göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Bazı kimseler bu söylemi benimsemek 
isteyebilir, ancak bu dilin, dinin tek hakikati ola-
rak yansıtılması yanlıştır. Nitekim bu bakış açıla-
rı -farkına varsın ya da varmasın- sözde dine hiz-
met etmek adı altında aslında dini yozlaştırmak-
tan başka bir fonksiyon icra etmemektedir. Bu du-
ruma örnek olması açısından, yolda şarkı söyleyip 
sek sek yürümek isteyen bir kız çocuğunun bunu 
yapamadığı için dini suçlayıp kendisini deist ola-
rak nitelemesi olayına bakalım.8 Örnekten hare-
ketle, bu gencin yapmak istediği şeye acaba di-
nin haram kıldığı kesin bir hüküm gözüyle ba-
kılabilir mi? Daha da önemlisi dinin 10 yaşında 
25 yaşında, 45, 70 yaşlarındaki insan için uygun 
gördüğü davranış tarzının birbirinin aynı olup ol-
madığını soralım? Bir başka örnek üzerinden, me-
sela namazın yetişkinlere anlatılma biçimi ile ço-
cuklara anlatılma biçimini ele alarak ilerleyelim. 
Çocuğa namaz öğretilirken bir vaktin kaçırılması-
nın vebalinin korkutma esaslı rivayetlerle (terhîb) 
desteklenerek aktarılmasını, korkutmayı esas alan 
rivayetlerin tüm zamanlar ve mekânlar, hatta yaş 

aralıklarına uygulanacak tek hakikat olarak sunul-

masını düşünelim. Bunlar gibi pek çok örnek üze-

rinden pek çok soru yöneltmek mümkün. 

Netice olarak dinin, pozitivizm, materyalizm 

ve kapitalizm kıskacında hayatını sürdürmeye ça-

lışan muhatabına uygun dil ve söylem üretmesi-

nin lüzumu ortadadır. Dini mübini yeni nesillere 

en doğru şekliyle ulaştırmak için her alanda ciddi 

bir çabaya ihtiyaç olduğu muhakkaktır.

 Şu anda İlahiyat Fakülteleri, Diyanet İşle-

ri Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı araların-

da sağlayacakları koordinasyonla bunu yapabile-

cek birikime sahiptir. Ancak bu çaba, mesleğini 

sadece gelir kaynağı olduğu için icra eden kadro-

ların göstereceği türden bir çaba değildir. Bilinçli, 

donanımlı, fedakâr bireylerin planlı ve koordine-

li gayretleri ile aşılabilecek nitelikteki bu engeller 

tarihin pek çok döneminde olduğu gibi yine aşıla-

caktır. Yeter ki her birimiz sunî problem ve kavga-

larla meşgul olmak yerine kendi alanlarımızda her 

ne yapabileceksek onu başarmayı hedefimize ko-

yalım. Yeter ki Allah Teâlâ’nın rızası ve onun dini-

ne hizmet gayelerimizin en başında yerini alsın.
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G Ü N D E M

Edward SAİD

Edward Said, Batı dışı ülkelere, kuralcı İngilizleşmiş Hintli bir Trinidadlının 
zaviyesinden bakmayı önceleyen Naipaul’u Nobel Edebiyat Ödülü 
almadan önce eleştirmişti. Geçtiğimiz ay ölen Naipaul’un sonraki 
yıllardaki “kariyeri” onun birinci mertebeden entelektüel bir felaketinin 
yaygınlık kazanmasından başka bir şey değildi aslında. (Umran)

Entelektüel Felaket: S. V. Naipaul

B atı’da İslâm’ın hâlâ garip bir 
çekiciliği var. Yakın zamanda, 

Trinidad’lı ama şimdi İngiliz olan 
yazar V. S. Naipaul, dört İslâm 
ülkesindeki (Arap olmayan) seya-
hatleri hakkında 18 yıl önce dört 
yerde yazdığı bir kitabın devamı 
niteliğindeki devasa bir eser or-
taya çıkardı. İlk kitap Among the 
Believers: An Islamic Journey (İna-
nanlar Arasında: İslâmî Yolculuk), yeni kitabı ise 
Beyond Belief: Islamic Excursions Among the Con-
verted Peoples (İnancın Ötesinde: Dönme Halklar 
Arasında İslâmî Geziler)dir. Bu arada Naipaul, ro-
manları ve düz yazıları (çoğunlukla seyahat kitap-
ları) ile dünya edebiyatının günümüzde meşhur 
isimlerinden biri olarak Sir unvanını aldı.

Paris’te, örneğin, Sonia Rykiel’in Boulevard St 
Germain’deki pencereleri üzerindeki süslü gösteri 
salonlarında, İnancın Ötesinde kitabının Fransız-
ca çevirisinin kopyaları, eşarplar, kemerler ve el 
çantaları ile bir araya getirilmiş. Tabii ki Naipaul 
bu konuda çok memnun olmasa da, bu da bir tür 
çıkardı. Diğer yandan, kitap, prestijli İngilizce ve 
Amerikan basınının her yerinde gözden geçirilmiş 
ve detaylarını anlatan övgüler alan ve Batılı oku-
yucuların dipsiz bir iştahla karşı karşıya kaldığı, 
İslâm’ı derinlemesine açığa çıkaran bir türdür. Bu-
gün kimse Hristiyanlık ya da Yahudilik hakkında 
benzer bir kitap yazmazdı.

Batılı Liberallerin Favorisi

Ancak Naipaul’un özel bir durumu var. O ne 
profesyonel bir oryantalist ne de heyecan arayan 
birisidir. Üçüncü Dünya mitlerinin peşinden gi-

den Batılı liberallerin favorisidir. 
Naipaul’un görüşüne göre, yok-
sulluk, sanayileşme ve modernleş-
me gibi Batılı fikirleri emmiş olan 
Afrika ve Asya ülkelerinin üzücü 
durumunu açıklamak için hiç-
bir şey yapılmamalı. Bu insanlar 
Naipaul’un kitaplarından birinde 
telefon kullanmayı bilen, ancak 
ne tamir edip ne icat edebilen in-

sanlardır. Naipaul ancak bunlardan sonra Üçüncü 
Dünyadan örnek bir figür olarak gösterilebildi. 
Trinidad’da doğmuş, aslen Hindudur; 1950’lerde 
Britanya’ya göç etti, İngiliz bürokrasisinin kıdemli 
bir üyesi oldu ve her zaman Üçüncü Dünya hak-
kında gerçeği söylemek için güvenilen birisi ve 
Nobel Ödülü adayı olarak görüldü. Naipaul “il-
kellerin ahlaki iddiaları gibi herhangi bir roman-
tik saçmalıktan yoksun” ve 1979’da bir yorumcu 
tarafından, “Batılı sömürgeciliğinin lütfu” olarak 
gösterildi.

Naipaul için İslâm, Üçüncü Dünya’nın diğer 
sorunlarından daha kötüdür. Hindu kökenleri-
ni hissetmekle birlikte, son zamanlarda Hindis-
tan tarihinin en kötü felaketinin, ülkenin tarihi-
ni şekillendiren İslâm’ın ortaya çıkışı olduğunu 
söyledi. Çoğu yazarın aksine, dine, halkına ve fi-
kirlerine olan derin antipatisini doğrulamak için 
“İslâm’a” basitçe yönelmez. İronik olarak, İnancın 
Ötesinde kitabında, fikirleri veya duygularına atıf-
ta bulunulmayan Müslüman eşi Nadira’ya adan-
mıştır. İlk kitapta İslâm’a dönmenin “uyuşma” ya-
ratacağını savunuyor. Malezya’da, Naipaul’a “Yaz-
manızın amacı nedir? İnsanlara her şeyin ne oldu-
ğunu anlatmak mı?” diye soruldu. Cevap olarak, 
“Evet, anlam ve kavrayış içindir.” “Para için değil 
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yani?” “Hayır.” dedi. Ama işin doğası öyle değil-
dir. “Böylece Müslümanların arasında dolaşıyor ve 
onun hakkında yazıp, yayıncısı ve kitaplarının öz-
lerini işleyen dergiler tarafından çok iyi para kaza-
nıyor, yani bunu yapmaktan hoşlandığı için yap-
mıyor. Müslümanlar ise ona “İslâm” hikâyeleri 
olarak kaydettiği hikâyeleri sağlıyor.

Bu iki kitabında çok az memnuniyet ve şefkat 
var. Daha önceki kitabında ise, Naipaul’un İngi-
liz ve Amerikan okuyucuları, “düzgün” konuşa-
mayan potansiyel fanatik ve teröristler olarak gö-
rülen “Ortadoğulu” olan Müslümanların “komik” 
anlarını görürler. İslâmî zafiyetlerini her göster-
diklerinde, Üçüncü Dünya’nın tanığı olan Naipa-
ul derhal ortaya çıkar. Müslüman bir yaklaşım ise 
şöyle meydana gelir, Batı’ya karşı bir küskünlük 
bir İranlı tarafından dile getirilir ve Naipaul bunu 
şöyle açıklar: “Bu, yüksek ortaçağ kültürüne sahip 
bir insanın, petrol ve paraya ulaşması ile güç duy-
gusunun yarattığı Batı uygarlığını çevreleyen bil-
gisinin karmaşasıdır. Reddeder, ama aynı zaman-
da ona bağlıdır.”

Naipaul’un Tezi

Naipaul’un tezi şöyledir: Batı bilgi, eleştiri, 
teknik bilgi birikimi ve işleyen kurumlar dünya-
sıdır, İslâm ise korkulan öfke olmasına rağmen 
Batı’ya bağımlı, yeni ve zor kontrol edilebilir bir 
güçtür. Batı, İslâm’ı dışarıdan iyi şeyler ile donatı-
yor, çünkü “İslâm’a gelmiş olan hayat onun ken-
di içinden gelmemiştir.” Böylece, bir milyar Müslü-
manın varlığı bir cümlede toplanıyor ve reddedili-
yor. İslâm’ın kusuru onun “kökenleridir -İslâm ta-
rihi boyunca ortaya çıkan kusur; onun politik veya 
pratik bir çözüm sunmadığıdır, sadece inanç öne-
rir ve her şeyi halledecek olan Peygamber’i işa-
ret eder- ama var olmayı bırakmıştır. Bu, siya-
sal İslâmî öfke ve anarşidir. Naipaul’un verdiği 
tüm örnekler, konuştuğu insanların kendilerini 
İslâm’ın içinde tanımlayıp Batı karşıtı olma eğili-
mindedir ve böylece O Batı muhalefetini her yer-
de bulmaya kararlıdır. Hepsi çok sıkıcı ve gerek-
siz tekrarlar içeriyor.

O zaman neden yirmi yıl sonra eşit derece-
de uzun ve sıkıcı bir kitap yazacak? Verebilece-
ğim tek cevap, şimdi onun İslâm hakkında yeni 
ve önemli bir kavrayışının olduğunu düşünmesi-
dir. Ve bu kavrayış, eğer Arap değil iseniz -İslâm 
burada Arapların dini olarak sunuluyor- o zaman 
siz bir dönmesiniz. Bu dönmeler, Malezyalılar, 
Pakistanlılar, İranlılar ve Endonezyalılar zorun-

lu olarak köksüzlüğün kaderini çeker. Onlar için 

İslâm, onları geleneklerinden kesip, onları bura-

da ya da orada bırakmayan, sonradan edinilen bir 

dindir. Naipaul’un yeni kitabında belgelemeye ça-

lıştığı şey, dönme insanların kaderidir, kendi geç-

mişlerini kaybetmiş kafa karışıklıklarının ve mut-

suzluklarının sebebi, İslâm’a dönüşümlerinin so-

nucu olarak edinmiş olan insanlardır. Bu gülünç 

argüman, genişlemenin sadece bir Roma vatanda-

şının iyi bir Roma Katoliği olabileceğini ileri süre-

cektir; Diğer Katolik İtalyanlar, İspanyollar, Latin 

Amerikalılar, döndürülmüş ve bunlar özgün ol-

mayıp geleneklerinden koparılmışlardır. Bu man-

tığa göre Naipaul’a göre, İngiliz olmayan Angli-

kanlar sadece dönmedir ve onlar da, Malezyalı ya 

da İranlı Müslüman gibi, dönüştürüldükleri için 

taklitçi ve beceriksiz bir hayata mahkûmdurlar.

Aslında, 400 sayfalık İnancın Ötesinde kita-

bı, bunlar gibi saçma ve aşağılayıcı bir teoriden 

başka bir şeye dayanmıyor. Sorunun doğru olup 

olmadığı önemli değil ama V.S Naipaul gibi bir 

zekâsı olan bir adam, ilkel, tatmin edici olmayan 

ve indirgemeci tezi yansıtan hikâyeden sonra öy-

lesine sıkıcı bir kitap yazıyordu ki, çoğu dönme 

Müslüman’ın nerede olursa olsun aynı kaderi al-

ması gerekiyormuş. Tarih, siyaset, felsefe, coğraf-

yaya aldırış etmiyor: Arap olmayan Müslüman-

lar, asılsız ve bu sahte iddialara mahkûm bırakılı-

yorlar. Naipaul, bence, ciddi bir entelektüel kaza 

geçirdi. Onun İslâm’a olan tutkusu onu bir şekil-

de düşünmeden uzaklaştırmış, bunun yerine aynı 

formülü tekrar tekrar sunmak zorunda kalan bir 

tür zihinsel intihar haline gelmiştir. Birinci merte-

beden entelektüel bir felaket diyebilirim.

Yazıları tekrarlayan ve ilgisiz hale geldi. Ödül-

leri boşa gitti. Artık mantıklı çıkarımlarda bulu-

namıyor. Ne yazık ki, Naipaul’un İslâm hakkın-

daki son kitabı, büyük bir dinin büyük bir yoru-

mu olarak kabul edilecek ve daha çok Müslüman 

acı çekecek ve hakarete uğrayacak. Onlar ve Batı 

arasındaki boşluk artacak ve derinleşecek. Muhte-

melen bu kitap çok satacak ve yayıncılar bir sürü 

para kazanacak, böylece yayıncılar ve Naipaul dı-

şında kimse faydalanmayacaktır.

Kaynak: Al-Ahram Weekly Online,  6-12 August 

1998 Issue No. 389. 

Çeviren: Halil İbrahim IŞIK
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G Ü N D E M   ORTADOĞUDAN 

Arap dünyasındaki gazetecilerin 
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğu veya bunların tümüne katıldığımız 
söylenemez. Yazıları tercüme etme 

amacımız, olayların yorumlanmasında 
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını 

görünür kılarak meseleler karşısında 
yapılan analizlerin hangi argümanlardan 

hareketle yapıldığını okurlarımızın 
fark etmesini sağlamaktır. Yazıların/

yorumların bu perspektifle okunmasının 
Ortadoğu’daki dolayısıyla dünyadaki 
gelişmeleri kavrama sürecine önemli 
katkılarının olacağını düşünüyoruz. 

Yazılar Harun Ersoy tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. (Umran)

H âlihazırda Türkiye ile ABD 
arasında sert siyasi ve eko-

nomik bir çatışma var. Bu ça-
tışmada ABD Başkanı Donald 
Trump en iyi bildiği tek dil olan 
para ve ekonomi dilini kullandı, 
Washington’ın devasa imkânlarını 
ABD’nin tarihi müttefiki ve NATO 
üyesi olmasına, NATO’nun Doğu 
Avrupa’daki en önemli üssü İncir-
lik hava üssüne kucak açmasına 
rağmen Türkiye’yi diz çöktürmek 
için kullandı. Üstelik Türkiye ge-
çen yarım asır boyunca Kore, Af-
ganistan ve başka ülkelerdeki as-
keri çekişmelerin çoğunluğuna ka-
tılmış, Türkiye Başkanı seçimleri 
kazanması akabinde Trump’a bü-
yük bir sevgi göstermiş, Trump da 
aynı sevgiyle karşılık vermişti. Ay-
rıca Trump’ın Türkiye’de ve özel-
likle de emlak pazarında şahsi ya-
tırımları bulunuyor. 

Hâlihazırdaki siyasi ve ekono-
mik çatışmanın adresi, Türkiye’de 
Gülen hareketinin askeri darbe gi-
rişimine destek verilmesiyle ilgi-

li davalarla suçlanması sebebiy-
le tutuklu bulunan Amerikalı ra-
hip Andrew Brunson. Yalnız esa-
sında çatışma özü itibariyle papaz 
davasından daha derinlerde. Bu 
çekişme Türkiye’nin doğuda, Afri-
ka, Asya, Körfez ve ABD’nin siya-
si ve ekonomik klasik nüfuz böl-
geleriyle ilgilidir. Zira Türkiye şu 
an Afrika, Asya ve Arap Körfez 
bölgesinde oldukça güçlü ekono-
mik, kültürel, siyasi ve askeri iliş-
kiler ağı kuruyor. Gelişmiş ekono-
mik ve teknolojik yapı da kendi-
sine destek oluyor, ABD ile Pakis-
tan dâhil birçok büyük başkente 
silah ihraç edecek ölçüde rekabet 
etme imkânı tanıyor. Pakistan ta-
mamı Türkiye’de üretilen savaş he-
likopteri satın alma anlaşması im-
zaladı. Ayrıca Türkiye Türk yapı-
mı tank ve zırhlı araçlar ihraç edi-
yor. Yine Türk ordusu farklı bi-
rimlerde silah cephanesinin yüz-
de 70’inden fazlasını kendisi üre-
tir hale geldi. Keza Türk şirketle-
ri şu ana ABD’nin en modern savaş 
uçağı olan F-35’in üretimine katılı-
yor. Ayrıca Türk ekonomisi geçen 
10 yıl zarfında Çin mucizesinden 
daha iyi bir büyüme gerçekleştirdi. 

Türkiye’nin ekonomik, siya-
si ve askeri kapasitesi ve nüfuzu-
nun gelişimi ABD için çok endişe 
verici. Ayrıca Türkiye’nin Suriye’de 
ve başka ülkelerde Washington’a 
meydan okuyarak önemli siya-
si ve askeri kararlar alması da ila-
ve bir rahatsızlık oluşturdu. Keza 
Ankara’nın Washington’a koydu-
ğu ve PKK milislerini silahlar des-
teklediğini ifşa ettiği ahlaki ambar-
gosu var. Oysa aynı ABD yöneti-
mi bu örgütü terör listesine almış-
tı. Yine Türk lider Recep Tayyip 
Erdoğan’ın İslâm dünyasında eko-
nomik başarının ve aynı zamanda 
modern demokratik sivil devlet in-

şası için önemli bir model olarak 
ortaya çıkması da dâhil tüm bu ka-
zanımları Washington’un durdur-
mak ve hesabını görmek istediği 
anlaşılıyor. 

ABD’nin Türk lirasına baskısı 
geçen aylar boyunca gizliydi. Lira 
son yıl boyunca doğal olmayan ve 
anlaşılmaz bir şekilde geriledi. Yal-
nız ekonomik savaş bu hafta aleni 
hale geldi. Trump alüminyum ve 
demire yüksek ek vergiler geti-
rerek baskıyı arttırmak suretiyle 
Türkiye’yi cezalandırma kararı al-
dığı yönünde tweet attı. Bu tweet 
hafta sonu lirada büyük gerileme-
ye sebep oldu ancak savaş su yü-
züne çıktı. Artık bir tahmin ve sır 
değil. ABD başkanının Türkiye’ye 
karşı ekonomik savaş ilanıyla ale-
nileşmiş kararlar artık. 

Türkiye bu adımlara karşı di-
renen bir tutum sergiledi. Türk 
Başkan, ABD’ye meydan okuyarak 
seslendi ve ülkesinin boyun eğme-
yeceğini, askeri darbeyi yenilgiye 
uğratan devletin ekonomik darbe 
girişimlerini de hezimete uğrataca-
ğını vurguladı. Erdoğan güçlü bir 
seçmen desteğine sahip ve ABD 
yönetiminin diz çöktürme  girişim-
lerine karşı muhalefetten büyük 
bir siyasi destek aldı. Türkiye’nin 
Amerikan baskısına boyun eğme 
veya geri adım atma niyetinde ol-
madığı açık. Erdoğan Amerikan 
New York Times gazetesine bir 
makale yazarak ABD’nin bu sava-
şı sonuna kadar götürürse çok şey 
kaybedeceğini, Türkiye’nin alter-
natifleri olduğunu hatırlattı. 

Türkiye’nin Savaşı, Doğunun Savaşı
Cemal SULTAN 
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Y aklaşık bir yıldır tutuk-
lananların sayısı Suu-

di Arabistan’ın yaşamadığı bir 
dozda artış göstermesiyle bir-
likte toplumun farklı kesimle-
rinde yöneltilen soru bu tutuk-
lama dalgasının Şiileri ve bazı 
bağımsız liberalleri kapsama-
ması etrafında dönüyor. 

Soru işareti oluşturan hu-
sus siyasi tutukluların çoğun-
luğunun tutuklanmasının açık 
sebepleri bulunmaması. Yani 
açık sebepler ortaya konma-
dı ve böyle bir gelişme geçmiş-
te yaşanmadı. Bu da tutukla-
nan isimlerin siyasi tutumuna 
veya Bin Selman’ın başını çek-
tiği değişimlere yönelik tepki-
lere işaret ediyor. 

Tutuklanan isimlerin duru-
mu Şii ve liberal fikri oluşum-
lardan farklı değildi. İslâmcılar 
siyasi bir bildiri yayınlamadılar 
veya Katar ablukası ve Muham-
med bin Nayif’in devrilmesine 
itiraz etmediler. Bu yaklaşım 
bende Şiilerin İslâmcılardan 
daha ayrıcalıklı tutulduğu yö-
nünde soru işareti oluşturdu. 
Üstelik geçmiş dönemde hü-
kümeti endişelendiren Şii ha-
reketiyle karşılaştırdığımızda 
hiçbir siyasi faaliyeti olmayan 
İslâmcılar tutuklandı. 

Görünen o ki hali hazır-
da Şiilerin bu tutuklamaların 
dışında tutulması Bin Selman 
hükümetiyle imzalanan siyasi 
bir anlaşmanın parçasıdır. Su-
udi hükümeti ile Şiiler arasın-
daki anlaşma hükümetin ül-
kede Şii sokaklarını yatıştırma 
ihtiyacı şartlarında gerçekleşti. 
İran’ın tırmandırmasıyla eş za-
manlı olarak Şii âlim Nemr el- 
Nemr’in idamı akabindeki dö-
nemde bu sükûneti teminat al-

tına almak istedi Riyad yöneti-
mi. 

Aslında Bin Selman iktida-
ra gelmesinden önce 2014 yı-
lında çıkarılan idam hükmü-
nü iptal edemedi. Dolayısıy-
la dini hareketin rolünün sı-
nırlandırılması şeklinde Şiiler-
le bir anlaşma imzalayarak ida-
mın faturasını ödemeye çalıştı, 
Sahva’yı ve İslâmcıları tutukla-
dı, Sahva’ya yönelik saldırısın-
da Sünni dini mercilerin öne-
mini azaltmak istedi. 

Kanaatimce Suudi hükü-
meti bu kronik başarısının sa-
kinleşmesine en fazla ihtiyaç 
duyduğu bir zamanda Şii tu-
tumlarını ve halk hareketleri-
ni demir ve ateşle kontrol al-
tına alamayacak. Şia Suudi 
Arabistan’daki Şii hareketin 
önüne fikri ve siyasi en zor en-
geller getiren bu anlaşmaya razı 
oldu. Geçmiş dönemlerde dini 
hareketin etkisinden ve bağım-
sızlığından yararlanıyordu. Su-
udi Arabistan’daki Şia, ülkede 
İslâmcıların marjinalleştirilme-
sinin kendisine hayallerini ge-
tirmeyeceğini biliyor. Bu yüz-
den Şia bu anlaşmayı koruya-
cak, devlet kurumlarındaki po-
zisyonlarını iyileştirmeye çalı-
şacak, Bin Selman’ın içeride ve 
dışarıda boş uğraşmalarını iz-
lemekle yetinecektir. ( arabi21.

com, 13 Ağustos 2018)

Bin Selman Şiileri Niye Tutuklamadı? 
Fehd EL- GAFİLİ 

Türkiye ile ABD arasında yaşananlar 
sadece Türkiye’nin iç meselesi değildir. 
Aynı zamanda Arap ve İslâm dünyasının 
da konusudur. Hatta tüm boyutlarıy-
la doğunun konusudur. Türkiye ile bir-
çok Arap başkenti arasındaki anlaşmaz-
lık yüzeysel ve dönemseldir ancak stra-
tejik düzlemde bu tarihi savaş ABD’nin 
bölge ülkelerine uyguladığı aşağılama 
ve bağımlılık döneminin sona erdirilme-
si amacı taşımaktadır. Bu birinci derece-
de bir iradeler savaşıdır. Türkiye Ameri-
kan küstahlığını kırmakta başarılı olur-
sa ve bu savaştan galip veya en az ka-
yıpla çıkarsa Arap ve doğu bölgesi için 
yeni bir geleceğin temellerini atacaktır.   
Bölgenin liderlerine karar alma bağım-
sızlığı ve çok kutuplu dünyadan istifade 
etme gücü verecektir. Türkiye bu savaş-
ta kırılırsa tüm bölge için kötü olacak, 
başkentleri gelecekte Amerikan şantajı-
na daha fazla maruz kalacak ve direni-
şe dair kayda değer bir güç olmayacak. 

Türkiye muz cumhuriyeti değil, bü-
yük tarihi imparatorluk mirasına sahip, 
güçlü kurumsal ve çok yönlü güçlü eko-
nomik altyapısı olan köklü bir devlet-
tir. Ayrıca Türk ekonomisi birçok Avru-
pa ekonomisiyle iç içe geçmiştir. Ayrıca 
Türkiye doğuyu batıya bağlayan bölge-
de önemli askeri ve stratejik bir denge 
unsurudur. Bu da ABD’yi eski Sovyetler 
Birliği ve yeni Rusya’ya karşı NATO’nun 
sınırları olması hesabıyla yarım asırdan 
fazla bir süre boyunca Türkiye ile ittifak 
yapmaya sevk etmiştir. 

Özetle Türkiye bedeli ne olursa ol-
sun bu savaşı kaybetmeyecektir. Para 
birimi üzerindeki baskının Türk vatan-
daş üzerindeki etkisi sınırlı olacaktır. 
Çünkü iskân, sağlık, eğitim, ulaşım ve 
hayatın farklı alanlarında kapsamlı sos-
yal sigorta şemsiyesinden beslenmek-
tedir. Şirketlerin zararları vergi muafi-
yetleri gibi alternatiflere sahiptir. Ancak 
Türkiye’nin askeri, stratejik ve ekono-
mik alternatiflere geçme kararı alması 
halinde Washington’un zararları devasa 
olacaktır. 

(Mısır gazetesi El-Mısriyyûn,               

11 Ağustos 2018)
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L ibya ve Suriye’deki savaşları ve 
Irak Kürdistan’ın ayrılmasını des-

tekleyen tutumlarıyla ön plana çıkan 
Bernard Henri Levy’in Türkiye’nin gü-
venilmeyen müttefik olduğunu vur-
gulaması, İslâmî aşırılığı yaymakta ve 
Suriye’de şiddeti körüklemekle suç-
laması ve NATO’dan atılmasını iste-
mesi aslında Türkiye’nin Amerikan ve 
İsrail’in hedef listesinde olduğu anla-
mına geliyor. 

Henri Levy’den ve onun Amerikan 
sağına ve Başkan Trump’a yakın Wall 
Street Journal gazetesinde yayınladı-
ğı makalesinin içerdiği görüşlerinden 
bahsediyoruz. Levy, Suriye’de Türki-
ye ile aynı safta yer alıyordu, başın-
dan beri siyasi ve askeri şıklarıyla “Su-
riye devrimine” birlikte kucak açıyor-
du. Peki, ne değişti ve Türkiye’ye karşı 
bu sürpriz sert tutum alındı? 

Türkiye, iki yıl öncesine kadar 
Rusya ve İran’la yakınlaşmasına rağ-
men İsrail dostu Amerikalı, Fransız 
ve İngiliz yazarlarının dile getirdiği bir 
modeldi. Türkiye’nin demokrasi ve 
kalkınmasına yoğunlaşan ılımlı İslâm 
modelini övüyorlardı ancak Türk yö-
netimi kanımca Hamas’la yaklaşınca, 
Rusya ve Putin’e yönelince, İran’la iliş-
kilerini geliştireceğini ve Amerika’nın 
ekonomik yaptırımlarını boyun eğme-
yeceğini ilan edince değişim yaşandı. 

Şimdi Türkiye Levy’inin makale-
sine göre el-Kaide ve DAEŞ’le irtibatlı 
terör örgütlerine silah veren, uçakları 
Kürtleri vuran  bir devlet haline geldi. 

Çok iyi hatırlıyorum. BBC kana-
lında “düşünür” Henri Levy ile ünlü 
News Night programına katılmıştım. 
Uzunca bir süre, kendisinden övgüy-
le bahsederek insani değerlerle hare-
ket ettiğini, Yahudiliği ve İsrail’e deste-
ğinden hareketle Fransa Cumhurbaş-
kanını o vakitler Libyalıları Bingazi’de 
Muammer Kaddafi güçlerinin katlia-
mından kurtarmak için müdahaleye 
sevk etmek için büyük rol oynadığı-

nı belirtmişti. Kendisine İsrail uçakla-
rının bombaladığı Gazze çocukları bir 
nebze olsun ilgi göstermeni hak etmi-
yor mu diye sorduğumda İsrail’in te-
rörist Hamas hareketine karşı kendi-
sini savunduğu şeklinde cevap ver-
mişti. Yani İsrail katliamları meşruy-
du ona göre. Libya’nın da istikrarın, 
ekonomik gelişmenin ve demokrasi-
nin yüzü olacağı kehanetinde bulun-
muştu o vakit. 

Medya Batı’da politikalara ve si-
yasi tutumlara, ardından askeri dar-
belere zemin hazırlamak için temel 
rol oynuyor. Levy’inin makalesi de bu 
amaca hizmet ediyor. ABD ile Türki-
ye arasında hâlihazırda derinleşen 
krizin gölgesinde -ABD Büyükelçili-
ğine yönelik silahlı saldırı bu krizin 
son faslıydı- Türkiye’nin 60 yılı aşkın 
bir süre sonra NATO’dan çıkarılması 
yönünde hazırlıkların olmasını uzak 
ihtimal görmüyoruz. Türkiye bu süre 
zarfında NATO’ya en büyük ikinci güç 
olmasından dolayı değerli hizmetler 
sunmuştu. Çıkarma kararı alınmış ve 
uygulama aşamasına gelmiş olabilir. 

Medya saldırısı Türk lirasını bi-
tirme girişimiyle başlayan sert eko-
nomik savaşla aynı zamana denk 
geliyor. Papaz Brunson’ı bırakmadığı 
için Türkiye’ye yönelik yeni ekono-
mik yaptırımlar getirilirse, içeride 
ve Suriye’de Kürt grubu silahlandı-
rarak ve mali destek verilerek etkin 
hale getirilirse sürpriz olmayacaktır. 
ABD’nin, Körfez ülkelerine Suriye’nin 
kuzey doğusundaki Kürt bölgelerini 
desteklemeleri için 150 milyon dolar 
göndermeleri çağrısı bu çerçevedeki 
önemli girişimlerden biridir. 

Suriye’ye askeri müdahalesi hu-
susunda Türkiye’den farklı düşünü-
yoruz ve bu Arap ülkesini yıkma ve 
parçalama amaçlı Amerikan planı-
na dâhil olmaması uyarısı yaptık. Fa-
kat Türkiye’nin geçen yedi yıl boyun-
ca Suriye’yi hedef alan aynı komployla 

karşılaşabileceğini ve rolü sonra erin-
ce zehirli Amerikan kılıcıyla hançerle-
neceğini düşünüyoruz. 

Milyon kere söyledik. ABD müt-
tefik değil, kendisine piyon arıyor. Bu 
piyonları Ortadoğu bölgesini ele ge-
çirmek, her hangi bir Arap veya İslâm 
ülkesinin askeri veya güvenlik açısın-
dan gücün ayaklarına sahip olmasını 
engellemek amacıyla kendi planları 
için kullanıyor. Bu yüzden Irak’ı işgal-
le, Suriye’yi yıkmakla, Libya’da rejimi 
değiştirerek, İran’a yaptırımlar getire-
rek, Filistin Kurtuluş Örgütü’nü Oslo 
çukuruna gömerek ve Körfez ülkeleri-
nin parasını sağarak başladı. 

Eylül ayında Tahran Rus lider Vi-
lademir Putin, Türk Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra ev sahibi 
cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ka-
tılımıyla üçlü Soçi zirvesini ağırlaya-
cak. Suriye ile Türkiye arasında uzlaşı-
nın gerçekleşmesi ve yeni bir işbirliği, 
Amerikan ve İsrail küstahlığıyla mü-
cadele temelinde Ankara’nın Şam’ın 
topraklarından tamamen çekilmesi 
sonrası Suriye Devlet Başkanının zir-
veye katılan dördüncü lider olmasını 
temenni ederdik. 

Başkan Erdoğan’ın, ABD’nin 
iğrenç yüzünü görmesi sonrası 
hâlihazırdaki tüm politikalarında kök-
lü değişime gitmesi, Doğuya yönel-
mesi, İran, Pakistan, Irak, Suriye ve 
Türkiye’yi içine alan Rus-Çin-İslâm 
ülkeleri koalisyonuna katılması ge-
rekmektedir. Bu koalisyon Amerikan 
küstahlığına ve Başkan Trump’ın yap-
tırımları dayatma hevesine karşı çıkar 
ve dünyaya rasyonel bir denge getirir. 

Amerikalılar, Türkiye’ye ekono-
mik savaş açarak diz çöktürtmek ve 
hatta belki Suriye ile yapmaya çalış-
tıkları ve İran’la hali hazırda yaptıkla-
rı gibi rejimini değiştirmek istiyorlar. 
Üçlü Tahran zirvesinin zaman geç-
meden Türkiye’nin uyanışı için bir 
başlangıç olmasını umuyoruz. Acaba 
Erdoğan bunu yapar mı?                       

(Re’yu’l-yevm gazetesi, 20 Ağustos 

2018)

Türkiye Dış Politikasını Kökten Değiştirmeli!
Abdulbari ATWAN 
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M ilyonlarca Tunuslu miras 
paylaşımda kadın ve er-

keğin eşit pay almasını öngören 
yasa tasarısına karşı çıkması ve 
geçmemesi için Nahda Hareke-
tine bağlanmışken -ki parlamen-
toda çoğunluğu elinde bulun-
duruyor- hareket, lideri Raşid 
El- Gannuşi’nin resmi Facebook 
sayfasında yayınladığı makaleyle 
bu insanları şoke etti. Gannuşi ma-
kalede, bu yasa tasarısı konusun-
da bir şekilde laikleri razı etmekte 
kararlı bir görüntü çizdi. Gannuşi 
“Cumhurbaşkanı Sibsi’nin girişi-
minin parlamentoya sunulduğu 
vakit “içtihat amacını gerçekleşti-
recek bir formüle ulaşılması için 
gerekli diyalog ve tartışmayla ele 
alınacağı sözü verdi. 

Bu ifadeden Nahda’nın Kur’ân 
ayetinin metnine -“Allah, size, 
çocuklarınız(ın alacağı miras) 
hakkında, erkeğe iki dişinin payı 
kadarını emreder”-   açıktan mu-
halefet ettiği için mirasta eşit pay 
yasa tasarısını reddetmeyeceği ve 
milletvekillerine meselede içtihat 
olarak ele almalarını ve Tunus laik 
azınlığını razı edecek “uygun” bir 
formül arayışına girmeleri şeklin-
de telkinde bulunacağı anlaşılıyor. 
Sanki kız kardeşin erkek karde-
şinin payını alması, kazandığını 
aileye harcaması şartıyla irtibatlı 
kılınıyor. Evin maişetini gidermek 
sadece erkeğin görevi olmayacak. 

Bu eğilim, Gannuşi’nin bu ve 
başka meselelerde “cumhurbaşka-
nı ile antlaşma” kararlılığını vur-
guluyor. Ayrıca Gannuşi, Sibsi’nin 
azledilmesi çağrısı yapması son-
rası parti üyesi avukat Fetki el 
Ayyuni’ye de yüklendi. Keza cum-
hurbaşkanını miras konusunda 
İslâm şeriatının sınırlarını aşmakla 
eleştirilere de karşı çıkan Gannu-
şi ve onları boş işlerle uğraşanlar 
olarak niteledi, devlet organlarının 
yasalar çerçevesinde onlara karşı 
harekete geçmeye çağırdı. 

Tüm bunlar göstergeler 
Nahda’nın içtihat adı altında bazı 
ifadeler ekleyerek mirasta eşit pay 
yasasını kabul edeceğini teyit edi-
yor. Bizler, yaratanın 14 asır önce 
yedi kay gökten delaleti ve sübutu 
kati ayetlerle netleştirdiği ve hiçbir 
içtihat ve tevil kabul etmeyen bir 
konuda nasıl içtihat yapabilece-
ğimizi anlamış değiliz. Allah Nisâ 
suresinde akrabalar arasında miras 
paylaşımının nasıl olacağını açık-
ladı ve her birinin payını belirtti. 
Konuyu kullarına bırakmadı. Tüm 
âlimler İslâm tarihi boyunca bu 
konuda ittifak ettiler. Peki şimdi 
nasıl bu konu Nahda’nın ve be bir 
başkasının içtihat konusu olabili-
yor?! 

Ya yaratanın buyurduğu gibi 
“erkeğe iki dişinin payı” olacak ya 
da bu batıcıların yürüyüşlerinden 
birinde söyledikleri gibi “erkeğe 
dişinin payı” verilecek. Ortada iki-
si arasında orta bir çözüm yoktur 
ve bu meselede sopayı ortadan tut-
mak yararsızdır. Acaba Nahda sağ-
lıklı düşünce yetisini mi kaybetti?! 
Acaba Tunus halkı Nahda’yı uzun 
yıllar sancağını taşıdığı dini savun-
ması için mi seçti yoka aşırılıkçı la-
iklere ucuz bir bedel karşılığı dini 
satmayı mı?

Görünen o ki Nahda dinini ve 
halk desteğini kaybedeceği ve aynı 
zamanda mutedil İslâm’a ağır bir 
darbe vuracağı skandal bir hata iş-
leyecek. Zira insanlara bunu sözde 
uzlaşma adı altında aşırı laikleri 
hoşnut etmek için dinin sabitele-
rinden ve kati hükümlerinden açık 
ödünler veren bir hareket olarak 
sunacak. Bu hususta yanılmayı ve 
son celsede Nahda’nın İslâm’ın hü-
kümlerinden nefret eden azınlıkla 
değil, Tunusluların çoğunluğunun 
yanında durmasını samimiyetle 
umuyoruz. 

(Cezayir gazetesi Şuruk, 19 
Ağustos 2018) 

Nahda Tunusluların Dinini mi Sattı?!
Hüseyin LAKRAG 

İdlib Son Savaş mı?!
Atallah ŞAHİN

S uriye’de İdlib savaşı ne zaman baş-
layacak bilinmiyor? Zira aske-

ri operasyona henüz bir zaman belir-
lenmiş değil. Yalnız dikkatler rejimin 
kontrolünden çıkan şehirde askeri ope-
rasyonun yakın olduğuna dair duyu-
lan söylentilerin gölgesinde İdlib’e çev-
rilmiş durumda. Tabi yolun sonunda 
Moskova ile Ankara arasında devam 
eden siyasi temaslar Suriye’nin kuze-
yinde bulunan silahlı gruplarla ilgili bir 
çözüme ulaşırsa askeri operasyon yapıl-
mayabilir. Ancak Suriye konularını ta-
kip ede gözlemcilerin yaptığı değerlen-
dirmeler İdlib savaşının olacağı yönün-
de. Ayrıca yine Suriye konusun ele alan 
analizler ve araştırmalara göre Mosko-
va Suriye’nin kuzeyinin Suriye’nin gü-
neyiyle aynı kaderi paylaşmasını istiyor. 

Ankara ile Moskova arasında İdlib 
konusundaki siyasi görüşmelerin siyasi 
bir çözüm önerisine götürebileceği dü-
şünülüyor ancak sahadaki göstergeler 
-en azından şu süreçte- İdlib’te askeri 
operasyonun yakın olduğu yönünde 
olmasına karşın ufukta çözüme dair 
hiçbir şey belirmedi. Yalnız Ankara, 
İdlib’te askeri çözümün felaket sonuç-
ları olacağı uyarısı yaptı. 

Herkes İdlib’te şartların, yoğun 
nüfus oranı sebebiyle Suriye’nin diğer 
kentlerinden daha zor olacağını biliyor 
ve gelecek savaş sivillerin (şehir nüfusu 
ve şehrin kabul ettiği başka şehirlerin 
göçmen nüfusu) varlığı sebebiyle zor 
olacak. 

Bu noktadan hareketle birçokları 
siyasi çözüme, Suriye’nin kuzeyinde 
Suriye rejimiyle uzlaşılara götürecek 
çözümlere bel bağlıyor. Zira gelecek sa-
vaş, rejim açısından son savaştır. Yani 
İdlib siyasi çözümler açısından yeni 
dönemin siyasi yapıya sahip adresi ola-
caktır. 

(El-Arabi El-Cedid gazetesi, 26 
Ağustos 2018)
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T rump’ın seçilmesiyle hız kazanan ve giderek 

şiddetlenen bir ticaret savaşı var dünyada. Bu-

nun yanında neredeyse İslâm coğrafyasının tama-

mını kapsayan dünyanın birçok yerinde sıcak ça-

tışmalar var. Türkiye’nin bölgede siyaseten güç-

lenmeye başlayıp, bölgedeki gelişmelere müda-

hil olarak küresel sisteme kafa tutmaya başlayınca 

bu karmaşadan etkilenmemesi mümkün olmadı-

ğı gibi en fazla hedefe konulan ülke oldu. Açık ki, 

bağımsız olarak hareket etme iradesini sergilediği-

niz anda blokaj ile karşılaşıyorsunuz.

Papaz Brunson olayı aşağıda belirttiğimiz ABD 

ile olan sorunlar yumağının su üstünde görülen 

bahanesidir. Türkiye;

· ABD’nin YPG/PYD ile kurmak istediği terör 

koridoruna karşı çıktı.

· FETÖ’ye verdiği desteğe karşı çıkıyor ve ia-

desini istiyor.

· İran’da istedikleri rejim değişikliğine ve uy-

guladıkları ambargoya karşı çıkıyor.

· Katar’a uyguladıkları ambargoyu kırdı.

· Müslümanları katleden Mısır’daki darbeci 

rejimi meşru görmedi.

· ABD’nin Kudüs kararına karşı BM’yi hare-

kete geçirdi.

· Filistin’e verdiği destek.

· Rusya’dan S-400 füze sistemi alması. 

Ayrıca “dünya beşten büyüktür” dedi. Dola-

rın rezerv para saltanatına karşı söylemler geliş-

tirdi. Kur sıçramalarından etkilenmeyecek, dolar-

dan bağımsız millî paralara dayalı bir ticaret sis-

temini dile getirdi. ABD’nin bölgedeki planlarını 

bozan adımlar attı. Ekonomimizi bütün ittirmele-

re rağmen IMF’ye teslim etmeyerek direndi. Türk-

Amerikan ilişkilerinin esası işte bu küresel jeopo-

litik pozisyon ile siyasi ve askeri ilişkiler olduğu 

için ABD ile yaşanan kriz sert oldu.

ABD Büyükelçiliği, “Bir ABD’li yetkilinin yap-

tığı doların 7 lira olacağı tahminini” yalanlayan bir 

açıklama yapmıştı. Bu aslında diplomatik dille ya-

pılan bir tehdit sinyaliydi. Nitekim ABD, dolar gü-

cüne dayanarak Türkiye’ye karşı akıl dışı bir saldı-

rıya geçti ve Türkiye’ye karşı uyguladığı yaptırım-

lar, Türk Lirası’nın çökmesine neden oldu. Millet-

lerin parasını ve para arzını kontrol eden bu fi-

nans çeteleri yirmi yılda Osmanlı Devletini iflas 

Eğer güçlü ve üretken bir ekonominiz ile kasanızda yeterli döviziniz 
varsa, kur artışlarını hasarsız atlatabilir, Atlantik ötesi hegemonların 
bir sözüyle paranız bir günde %20 değer kaybetmezdi. Güçlü olan, 
kendi üretimi ile yetinen, ithalat bağımlısı olmayan, ihracatı ithalatını 
karşılayan ve iyi yönetilen ekonomiler dış müdahaleler karşısında 
bu kadar sarsılmaz. Cari açığınız yok ise, reel sektöre dayalı olarak 
artmış bir milli geliriniz var ise kimse sizinle bu kadar oynayamaz.  

Gündemin Peşine Takılıp Giderken
Meselenin Özünü Kaçırmamak
-Bu Bir Papaz Meselesi Değildir-

Metin ALPASLAN
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ettirdiler. Faizlerini bile ödeyemeyecek duruma 

düşürüp Düyûn-ı Umumiye ile bütün varlıkları-

na el koydular. 

1944-1971 arası doların altına endeksli oldu-

ğu Bretton Woods uluslararası para sistemi geçer-

li idi. Ancak 1971’den sonra, ABD içinde bulun-

duğu ekonomik güçlükler nedeniyle doların altı-

na dönüştürebilme kuralını kaldırmış ve istediği 

kadar doları basıp dünyaya dağıtmaya başlamış-

tı. Bu para arzını esasında Amerikan devletinin sa-

hibi olamadığı FED’in dışında kimse kontrol ede-

mediği için dünyada istedikleri manipülasyonla-

rı yapabiliyorlar. 

Ayağını Yorganına Göre Uzatmak

Kapitalist sistemin tüketim toplumu haline ge-

tirdiği, ithalata alıştırılmış bir ülke olarak hayli za-

mandır imkânlarımızın ötesinde yaşamaya alış-

tırıldık. Zaten kıt olan, borç harç temin edilmiş 

kaynakları ar-ge’ye, teknolojiye, tarım ve hayvan-

cılığın geliştirilmesine yatırmak yerine, tüketime, 

inşaata, harcayarak adeta hormonlu büyüdük ve 

bununla övündük. Büyüme rakamlarını yüksek 

göstermek için harcadıkça harcadık. Şu an yaşa-

nan sıkıntının sebebi budur. Bir taraftan büyüme-

si hızlanmış, diğer taraftan işsizliği artmış bir eko-

nomiyi dünyanın başka bir yerinde göremezsiniz. 

Ekonomik sıkıntı sadece dış güçler yaptıkla-

rıyla izah edilemez. Soğan ve patatesin fiyatını da 

dış güçler artırmadı. ABD ile bir problem yaşama-

saydık da bu dalgalanma olacaktı. Çünkü borcu-

muz çoktu, sattığımızdan çok aldığımız için cari 

açığımız sürekli büyüyordu. Sanayi üretimi aza-

lıyor, Mayıs ayından beri işsizlik artıyordu. Rahip 

Brunson meselesi daha patlamamışken enflasyon 

yılbaşından beri artmaya başlamıştı. Türkiye’nin 

bir krize gittiğinin işaretleri ta 2013’ten beri dile 

getiriliyordu. Yani ekonomimiz iyi değildi, yapı-

sal sorunları çözmek yerine palyatif tedbirlerle iş 

geçiştiriliyordu. ABD ile siyasi ilişkilerin bozulma-

sıyla kolayca ekonomik bunalıma girildi. 57 mil-

yar doları aşan cari açığın ve enflasyonun bu de-

rece arttığı bir yerde bu dalgalanma kaçınılmazdı. 

ABD ile olan diplomatik kriz dalgalanmanın daha 

sert olmasına sebep oldu.

Kur atakları enflasyonu azdırdıkça faizler de 

düşmüyor. Hem yatırım hem de işletme serma-

yesi ihtiyacı için krediye muhtaç olan reel sektör 

bu faizlerle yükün altından kalkamıyor ve bu defa 

dış kaynağa ihtiyaç duyuyor. Böylece bir fasit dai-

re içinde dönüp duruyoruz. Bundan sonra şimdi-

den % 30’lara varmış faizler daha da artacak, yeni 

zamlar geleceğinden enflasyon biraz daha artacak, 

harcamalarımız azalacak, işsizlik artacak, dar ge-

lirlilerin işi zorlaşacak, dolayısıyla ekonomik bü-

yüme rakamları düşecek. Kısacası ayağımızı yor-

ganımıza göre uzatmak, biraz geri çekilmek, biraz 

küçülmek gerekecektir. 

Tasarrufa önce devlet kendinden başlamalı-

dır. Kamuda özellikle Belediyelerdeki israfa yöne-

lik harcamalar, kamu binalarının, makam odaları-

nın lüks tefrişatına, lüks ve pahalı makam araçla-

rı harcamalarına dağ dayanmaz. Tanıtım, tebrik, 

davetiye, reklam propaganda amaçlı kitap, dergi, 

bülten, vs. gibi işler harcanan milyonlar. Belediye 

başkanlarının kendi fotoğraflarını koyarak, şahsi 

reklama yönelik olarak gazetelere verdikleri tam 

sayfa bayram mesajları, yollara, köprülere, direk-

lere asılan belediye başkanı afiş ve posterleri gibi 

gereksiz harcamalar kaynakları tüketiyor. Ekono-

mik değeri olmayan israf, gösteriş ve ranta dayalı 

yatırımlardan vazgeçilmelidir.

On yılda cep telefonuna 13 milyar dolar para 

ödemişiz. Kozmetiğe, lüks araçlara milyarlarca 

döviz ödüyoruz. Bu saatten sonra yapılması gere-

ken savurganlığın önlenmesi, TL’ye yönelik para 

politikasının sıkılaştırılması, ithalatın azaltılma-

sı suretiyle iç pazarın korunması ve dış borçların 

azaltılmasıdır.

Rahip Charles Brunson
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Kırılgan Bir Ekonomi

Diplomaside vuku bulan bir tartışma ekono-

mimizde büyük dalgalanmalara sebep olurken, 

atılan bir tweet’le krize giren, püff deyince kaosa 

sürüklenen bir ekonomiye sahibiz. Hâlbuki bize 

yaptıklarının daha fazlasını Çin’e ve Rusya’ya yap-

tılar ama onların ekonomisi bu kadar etkilenmedi. 

Ayrıca, öteden beri AB ülkelerine de çeşitli yaptı-

rımlar uyguluyor, bankalarına ve firmalarına ceza-

lar kesiyorlar. 

Eğer güçlü ve üretken bir ekonominiz ile kasa-

nızda yeterli döviziniz varsa kur artışlarını hasarsız 

atlatabilir, Atlantik ötesi hegemonların bir sözüyle 

paranız bir günde % 20 değer kaybetmezdi. Güç-

lü olan, kendi üretimi ile yetinen, ithalat bağımlısı 

olmayan, ihracatı ithalatını karşılayan ve iyi yöne-

tilen ekonomiler dış müdahaleler karşısında bu 

kadar sarsılmaz. Cari açığınız yok ise, reel sektöre 

dayalı olarak artmış bir milli geliriniz var ise kim-

se sizinle bu kadar oynayamaz. Yaşadığımız süreç, 

kendimizin olmayan bir parayı piyasaya pompa-

layarak ekonomiyi canlı tutmaya çalışmanın uzun 

vadede fayda vermediğini göstermiştir. 

TL sadece doların değil bütün dünya paraları 

karşısında değer kaybetti. Olayın sebebini sadece 

rahip Brunson’a veya 15 Temmuz darbe girişimi-

ne bağlamak doğru değil. 15 Temmuz’a kadar do-

lar 1,8 TL’den 3,6 TL’ye çıkmıştı. Dolar 1,8 TL’den 

4,00 TL’ye çıkıncaya kadar Brunson olayı henüz 

gündemde değildi. Yani TL’nin değerinin düştüğü 

bir süreci zaten yaşamaya başlamıştık.

2001 ve 2008 krizlerini kolay atlatmış, siyasi-

lerin ifadesiyle bizi teğet geçmişti. 2001 dönemin-

de özel sektörün borcu 30 milyar dolar, kamunun 

da 30 milyar dolar borç yükü vardı. Şimdi özel 

sektörün borcu 11 kat (330.000 $) kamunun ise 

5 kat (150.000 $) artmış durumdadır.

Eğer alternatif bir stratejiniz yoksa, bir alter-

natif oluşturamamışsanız, tarımda, hayvancılıkta, 

enerjide kendine yeter halde değilseniz, ekonomi-

niz ithalata dayalı ise, borç parayla dağı taşı de-

lerseniz, üretmeden tüketirseniz, katma değerli 

teknolojik sanayi yatırımı yapmazsanız bu kırıl-

ganlığı önleyemezsiniz. 

Oldukça ürkek ve kırılgan bir ekonomiye sa-

hip olan Türkiye’de sert açıklamalarla piyasayı pa-

nikletmek zararı daha çok büyütmektedir. Tedir-

ginlikten dolayı kimse bir şey alıp satmıyor, yatı-

rımlar erteleniyor, herkes dur bakalım ne olacak 

vaziyetinde bekliyor. Kur artışları finansal istikra-

rı ve ödemeler dengesini bozacak bir noktaya gel-

di. Merkez Bankası enflasyon, faiz, döviz kurları 

ile ilgili olarak öngördüğü yıl sonu beklentilerinin 

sürekli yukarıya doğru revize ediyor. 

Dışa Bağımlı Bir Piyasa Düzeni

Türkiye ekonomisinin dövize son derece bağ-

lı hassas bir yapısı var. Dışarıdan gelecek dolara 

göre yatırım planlayan, dışarıdan gelecek serma-

yeye göbekten bağımlı bir ekonomiye sahibiz. Ha-

zine ve Merkez Bankası verilerine göre 2018 bi-

rinci çeyreğinde dış borcumuz 467 milyar dolar-

dır. Şu sıralarda tahminen 500 milyar dolar dış 

borçla yürüyen bir ülkeyiz. Dolara ve dış kayna-

ğa aşırı bağımlı olmak, ekonomiyi dolara ve faize 

göre kurgulamak, dış borca gömülmek, ülkeyi sı-

cak paranın esiri haline getirir ve ufak bir fiskede 

piyasalar altüst olur…

Diyanet hac ve umre ziyaretlerini dolarla yap-

tırıyor. TÜRKSAT dolarla ödeme alıyor. Artan kur-

lar nedeniyle birçok medya kuruluşu şimdiden 

ödeme yapamaz duruma düşmüş durumdadır. 

Köprü, tünel, otoyol, hava limanı ve şehir hasta-

nelerinde dolar üzerinden hesap yapılmakta, dev-

let ödeme garantisi verdiği işletici şirketlere dolar 

üzerinden ödeme yapmaktadır. AVM’lerde kiralar 

dolarla ödenmektedir. Kamu ihalelerinin birçoğu 

dolar üzerinden yapılmaktadır.

ABD’nin Türkiye’ye karşı yürüttüğü ekonomik 

savaşa karşı eldeki dolarları bozdurmak ve TL’ye 

dönmek için adeta millî seferberlik hali ilan edildi. 

Ancak şaşırtıcı olan husus, bütün bu çağrılara kar-

şılık bankalardaki dolar mevduatın bu dönemde 

artış göstermiş olması. Merkez Bankası verilerine 

ABD Başkanı Trump
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göre, 10 Ağustos ile biten haftada kişilerin döviz 

cinsinden mevduat ve fonları 120 milyon dolar 

artışla 91.6 milyar dolar olurken; kurumların ise 

yaklaşık 1.1 milyar dolar artışla 68.3 milyar dola-

ra yükseldi. Bu milletin fedakâr evlatları koşturup 

elindeki üç beş doları millî bir hassasiyetle boz-

dururken büyük firmalardan tık yok. Dövizdeki 

dengesiz dalgalanmalarla Türkiye’nin ekonomik 

yapısının kaotik bir ortama çekilmeye çalışıldığı 

bir zamanda bankaların kârlarını artırması da dü-

şündürücüdür. Ayrıca piyasada eski bir alışkanlı-

ğın ortaya çıktığını, günah ve suç olan stokçulu-

ğun da başladığını gösteren 

işaretler var.

Nohut, mercimek, fa-

sulye, ayçiçeği, buğday, sa-

man ithal ediyoruz. Üretici 

emeğinin karşılığını alamı-

yor, tüketici fiyat artışlarına 

yetişemiyor, ama arada bi-

rileri iyi kazanıyor. Sabun, 

deterjan, temizlik malzeme-

lerinin ya kendisi ya ham-

maddesi, elbisenin kumaşı, 

ipliği, ayakkabının derisi 

ithaldir. Hayvan yemi ham-

maddeleri, hayvanın kendi-

si, tarım ilaçları ithaldir. Sa-

nayinin doğal gazı, defterin, 

kitabın, kalemin, silginin 

hammaddesi ithaldir. İnşa-

atların plastik ve ahşapları 

dâhil birçok malzemesinin 

ya kendisi ya hammaddesi 

ithaldir. Bunları üreten fab-

rikaların makinaları ithaldir. 

Dolayısıyla yerli malı kulla-

nalım ama hangi malı kullanalım, sorusu önem-

lidir.

Bin bir zorlukla kurulan fabrikalar özelleştir-

melerle satıldı, alanlar kendi ülkelerinde ürettik-

leri malları bize satmak için buraları ya işlemez 

hale getirdiler ya da tekel haline geldiler. Fındık 

üretiminde dünya birincisi olmamıza rağmen fi-

yatları İtalya belirliyor. Çünkü Türkiye’nin en bü-

yük fındık ihracatçısı firma İtalyan Ferrero’ya sa-

tıldı. Özelleştirmeden elde edilen gelirler tarıma, 

hayvancılığa, enerji kaynaklarına yatırılacağına, 

rant amaçlı inşaata, devlete yük olacak projelere 

yatırıldı.

Batı ve Türkiye’nin İmkânları

Yılın başından bu yana Türk Lirası, ABD Doları 

karşısında % 40 oranında değer kaybetti. Mahke-

menin tutuklu bulunan ABD’li rahip Brunson’u 

serbest bırakmayı reddetmesi üzerine ABD alü-

minyum ve çelik ithalatı vergilerini iki kat artı-

rarak ekonomik yaptırımlar uyguladı. Kredi de-

recelendirme kuruluşları olan Standart Poors ve 

Moody’s, Türkiye’nin kredi 

notunu düşürdü. Fitch ise, 

Türkiye’nin aldığı tedbirle-

rin kredibiliteyi inşa etmek 

için yetersiz olduğunu be-

lirtti. Sonuç olarak, sade-

ce son birkaç günde TL % 

25’ten fazla değer kaybetti. 

Küresel finans sistemi 

elinden geleni yapacaktır. 

Kâh Gezi kalkışmasıyla, kâh 

15 Temmuzda üstümüze 

bomba yağdırarak, kâh bu-

gün olduğu gibi kur sava-

şıyla küresel çete ülkemizde 

kriz çıkartmaya çalışacaktır. 

Veya 28 Şubat’ta olduğu 

gibi -ülkeyi yıllarca irtica 

ve başörtüsü ile oyalarken- 

bankaları hortumlayıp be-

delini bu mazlum millete 

ödetecektir. 50 sene önce 

Türkiye’den daha geri ülke-

ler, İkinci Dünya Savaşı’nda 

yerle bir olan ülkeler kendi 

markalarını üretip, dünyaya ileri teknoloji ürün-

leri satarken, bizdeki şartlanmış kafalar başörtüsü, 

laiklik, şeriat derdine düşüp bugünkü sıkışmışlı-

ğın aktörleri oldular.

ABD ile stratejik ortak(!) olmakla övündük. 

1990’lardan beri AB’ye gireceğiz diye debeleniyo-

ruz. 2003 yılında askerimizin başına çuval geçir-

diğinde biz BOP’un eş başkanıydık. Condoleezza 

Rice Ortadoğu’da 22 ülkenin sınırları değişecek, 

yeni devletler kurulacak derken ABD’ye siyasi ira-
de olarak bir itirazımız olduğunu hatırlayan var 

ABD Büyükelçiliği, “Bir ABD’li 
yetkilinin yaptığı, doların 7 lira 
olacağı tahminini” yalanla-
yan bir açıklama yapmıştı. Bu 
aslında diplomatik dille yapılan 
bir tehdit sinyaliydi. Nitekim 
ABD, dolar gücüne dayanarak 
Türkiye’ye karşı akıl dışı bir 
saldırıya geçti ve Türkiye’ye 
karşı uyguladığı yaptırım-
lar, Türk Lirası’nın çökmesine 
neden oldu. Milletlerin parası-
nı ve para arzını kontrol eden 
bu finans çeteleri yirmi yılda 
Osmanlı Devletini iflas ettirdi-
ler. Faizlerini bile ödeyemeye-
cek duruma düşürüp Düyûn-ı 
Umûmiye ile bütün varlıkları-
na el koydular.



  FİNANSAL SALDIRININ PERDE ARKASI 
İR

AD
EL

ER
 S

AV
AŞ

I

32

 Umran • Eylül 2018

D O S Y A
D

O
S

YA

mı? Ne zamanki ilmeği boynumuza geçirdiler o 

zaman anti-Amerikancı olduk.

Gümrük vergileri artırımı ve malların boy-

kot edilmesi çağrıları ile karşılıklı restleşmelerin 

olduğu bu gerginlikte Türkiye sert, ciddi ve ka-

rarlı bir tavır sergiliyor. Türkiye’nin böylesine sert 

tepki vermesi dış piyasalar üzerinde de bir domi-

no etkisi yapacak, dalga dalga birçok ülkeyi et-

kileyecek ve tedirgin edecektir. Türk Lirası değer 

kaybettikçe birçok para birimi değer kaybedecek, 

borsalarda kayıplar artacaktır. Euro-dolar parite-

sinde görülen düşüşün Avrupa’yı rahatsız ettiğini 

Almanya Şansölyesi Merkel ve Fransa Cumhur-

başkanı Macron’nun Başkan Erdoğan’la görüşme 

isteklerinden anlıyoruz. Ayrıca Türkiye’nin elin-

de Avrupa’ya yönelik bir mülteci göçü kozu var. 

Türkiye herhangi sıkıntılı bir durumda bu göçün 

önünü açtığında Avrupa başına neler geleceğini iyi 

biliyor. 

Türkiye- ABD arasındaki tansiyon yükselmeye 

devam ederse yaşanan güven bunalımı nedeniyle 

hem gelişen ekonomiler üzerinde hem de Avrupa 

ve ABD finansal piyasaları üzerinde olumsuz etki-

leri olacaktır. Bu çekişmeden dolayı 22 trilyon do-

lar devlet borcu olan ABD’nin askeri harcamaları 

artacak, Amerikan ekonomi ve finans çevrelerinde 

sarsıcı etkileri olacaktır.

Bir Musibet Bin Nasihatten Evlâdır

Ülkemizde uygulanan neoliberal ekonomi 

politikaların artık duvara çarptığını görüyoruz. 

Sürdürülemez olan bu krizin faturasını ödemek 

durumunda kalan geniş yığınların sorunları ma-

karna, kömür dağıtmak gibi sosyal yardım poli-

tikalarına havale edilmeyecek kadar ciddi bir du-

rum arz etmektedir. 

Katar’dan 15 milyar dolar gelecek haberi ve 

Merkez Bankamızın Katar’la imzaladığı 3 milyar 

dolarlık SWAP anlaşması kurlar üzerinde az da 

olsa olumlu bir etki oluşturdu. Açıklamaya göre 

bu para ile bankalara ve finans piyasalarına hız-

lı bir giriş yapılacakmış. Demek ki Katar’dan ge-

lecek para mal üretip ihraç etmeye yönelik bir 

kaynak değil. Reel ekonomiye destekten ziyade 

para-faiz-borsa üçgenindeki kâğıt ekonomisinde 

döndürülecek bir kaynağa benziyor.

Küresel eko-finans sistemi, borsa, döviz ve 

tahvil üzerinden oluşturduğu sanal kâğıt siste-

miyle dünyanın kanını emerek piyasaları soyuyor. 

Katil balina olarak vasıflandırılan Swap ve Hedge 

fonlar gibi enstrümanlarla kaynak ihtiyacını kar-

şılamanın, uluslararası para sistemini bir veri ola-

rak kabul edip, ona göre finansal politikalar geliş-

tirmenin sağlıklı bir yaklaşım olmadığını artık dü-

şünmemiz gerekiyor.

Bizi Londra’da ve New York’taki para oyun-

cularının oyuncağı haline getiren küresel kapita-

list sistemi tartışmamız gerekiyor. Laikçi kapita-

list sisteme adapte olma tehlikesi ile yüz yüze olan 

müslümanların yaşanan dönüşümün sadece eko-

nomi ile sınırlı olmadığını, ahlaki, siyasi, kültü-

rel boyutları ile küresel sistemin istediği tipolojiye 

dönüşmeye başladıklarını, toplumu topyekûn de-

ğiştirdiğini görmeleri gerekiyor.

Yaşadığımız kriz, Batı tarzı liberal kapitalizm 

modelini benimsemiş olan ülkemizde kapita-

list düzenle yüzleşmemize vesile olur inşallah! Ve 

yine bu kriz, göreceli bir refaha ve rahata kavuş-

tukları için eski iddialarını rafa kaldırmış/unut-

muş ve batıcı, laik, kapitalist sisteme itirazların-

dan neredeyse vazgeçmiş/gaflete düşmüş müslü-

manları yeniden düşünmeye ve bu sistemden kur-

tulup kendi gerçek sistemlerini inşa etme çabala-

rına yöneltir inşallah! 

Kapitalist sistemin tüketim toplu-
mu haline getirdiği, ithalata alıştırıl-
mış bir ülke olarak hayli zamandır 
imkânlarımızın ötesinde yaşamaya 
alıştırıldık. Zaten kıt olan, borç harç 
temin edilmiş kaynakları ar-ge’ye, 
teknolojiye, tarım ve hayvancılı-
ğın geliştirilmesine yatırmak yeri-
ne, tüketime, inşaata, harcayarak 
adeta hormonlu büyüdük ve bununla 
övündük. Büyüme rakamlarını yük-
sek göstermek için harcadıkça har-
cadık. Şu an yaşanan sıkıntının sebe-
bi budur. Bir taraftan büyümesi hız-
lanmış, diğer taraftan işsizliği art-
mış bir ekonomiyi dünyanın başka 
bir yerinde göremezsiniz.
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Finansal Saldırının Perde Arkası:
Çıkış İçin ‘Ekonomi Diplomasisi’

T ürkiye Cumhuriyeti, ta-
rihi bir değişim hamle-

sinin sancılarını derinden 
hissetmektedir. Cumhur-
başkanlığı hükümet mo-
deli ile birlikte siyasetten 
toplumsal yapıya, eko-
nomiden dış politikaya 
asırlık prangalarından 
kurtulmak için kapsamlı 
bir dönüşüme girişilen bu 
süreçte küresel işleyiş ve bölgesel dengelerdeki kı-
rılma ve güç kaymalarının güçlü etkileri her geçen 
gün daha da aşikâr olmaktadır. Ağustos ayının ilk 
iki haftasında oldukça hızlı cereyan eden ve hem 
Türk kamuoyu hem de bölge ülkeleri nezdinde 
reaksiyonla karşılanan gelişmelerin özellikle dün-
ya ekonomisinde hissedilir bir ağırlığı bulunan 
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yer yer bo-
zulan iktisadi göstergeleri ile Türkiye ekonomisi-
nin güçlü ve zayıf yönlerine değinilmek kaydıyla 
analiz edilmesi bu yazının ana omurgasını oluş-
turmaktadır. 

Küresel Trendler ve Bölgesel Gelişmeler

İkinci Dünya Savaşı sonrasında temelleri atı-
lan uluslararası ekonomik sistemin işleyişi küre-
selleşme süreci ile birlikte finansal işlemlerin bas-
kın hale geldiği yeni bir yapıya evrilmiştir. Mal ve 
sermaye hareketlerinin olabildiğince serbestleştiği 
yani ülkeler arasında hareket kabiliyetini arttırdığı 

bu dönem, esas itibarıyla 
ulusal düzeyli (iktisadi, si-
yasi ya da benzeri her tür-
lü) risklerin de “yayılma” 
ya da “bulaşma” etkisiyle 
hızlı bir şekilde diğer eko-
nomilere de sirayet etmesi 
riskini ortaya çıkarmıştır. 
Kısacası küresel sisteme 
eklemlenen ulusal ekono-
miler, sadece içsel faktör-

lerden kaynaklanan risklerle değil, aynı zamanda 
ve hatta daha da fazla biçimde dış kaynaklı istik-
rarsızlık bileşenleri ile de mücadele etmek duru-
munda kalmaktadırlar.

20. yüzyılın ortasında küresel hegemonik güç 
konumuna erişen ABD bu dönemden sonra lider-
liğini ve gücünü sürdürebilmek maksadıyla ulus-
lararası sistemde çoğu kez saldırgan bir dış poli-
tika izlemiş ve askeri hamlelere girişmiş olup, bu 
durum ekonomik parametrelerinde bozulmaların 
meydana gelmesine sebebiyet vermiştir. Amerikan 
Doları’nın rezerv para hüviyetinde olması dolayı-
sıyla dünya ülkeleri üzerinde ciddi bir yönlendir-
me ve manipülasyon kuvvetine sahip olan ABD’li 
politika yapıcılar, içinde bulundukları zor koşul-
ları bir süreliğine erteleyebilmişler ise de kaçınıl-
maz son 2007-2008 döneminde vuku bulmuş ve 
küresel hegemonyanın devamlılığını sağlamaya 
yönelik maliyetlerin altında ezilen Amerikan eko-
nomisi, muazzam bütçe açıkları, cari açık prob-
lemleri ve borç kaynaklı likitide sorunları ile kar-

Tahsin YAMAK & Emre SAYGIN

Ağustos ayı içerisinde yaşanan büyük ekonomik türbülansın, bütün risklerine karşın 
Türkiye ekonomisinin gerçekliğiyle bir bağlantısının bulunmadığı; Türkiye’nin çok 
yönlü dış politika hamleleri ve stratejik girişimlerine karşı çeşitli bahanelere yaslanan 
maksatlı bir yıldırma ve teslim alma operasyonunun bir neticesi olduğu görülmektedir.  
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şı karşıya kalmıştır ki bu durum esasen 2008 yı-
lında başlayan ve etkileri günümüze değin uzanan 
bir küresel krizin de tetikleyicisi olmuştur.

Grafik 1:
ABD’de Ekonomik Büyüme, % (2008-2018)

Kaynak: ABD Ekonomik Analiz Bürosu (US BEA).

2000 yılından itibaren FED’in kısa vadeli faiz 
oranlarını düşürmesi ev fiyatlarının ve mortgage 
faizlerinin çok büyük tutarlara ulaşmasına sebe-
biyet vermiştir. Bu nedenle 2007 yılının ortaların-
dan itibaren ABD konut (gayrimenkul) sektörün-
deki aşırı daralmanın meydana getirdiği ciddi ko-
nut fiyatı düşüklüğü sorunu ile mezkûr koşullar-
da ev sahibi olan kesimlerin aylık ödemelerini ya-
pamaz hale gelmeleri, kredi veren ve kredi alan 
ekonomik aktörler açısından finansal olarak yö-
netilememesi problemini doğurmuştur. Meyda-
na gelen kriz önceleri ABD’li kredi kuruluşları ve 
bankalar ile Amerikan ekonomisinin iç dengeleri-
ne tesir etmiş (Bkz. Grafik 1 ve Grafik 2) akabinde 
diğer ulusal ekonomilere yayılarak bu krizin küre-
sel bir nitelik kazanmasına sebep olmuştur.

Grafik 2:
ABD’de İşsizlik, % (2008-2018)

Kaynak: ABD İşgücü İstatistik Bürosu (US BLS).

2008 yılında, ABD ekonomisinde görülen da-
ralma ve durgunluğu aşmaya yönelik genişletici 
politikalar derhal yürürlüğe konulmuş ve bir yan-
dan yükseltilen kamu harcamaları ile birlikte talep 
artışı desteklenirken, bir yandan da faiz oranları 
hızlı bir şekilde aşağı çekilerek (Bkz. Grafik 3) ya-
tırım kararları ve üretim kanallarının önü açılmış-
tır. Diğer yandan ek kredi imkânları, kredi değişi-

mi olanakları, ıskontolu krediler gibi çeşitli araç-
larla mortgage krizinden doğrudan etkilenen bi-
reysel ve kurumsal aktörlerin finansal sürdürüle-
bilirliğine yönelik tedbirler alınmıştır.

Grafik 3:
FED’in Faiz Oranları, % (2008-2018)

Kaynak: FED.

Genişletici maliye politikası tedbirleri ABD’de 
başkaca risk unsurlarını tetiklemiştir. Bozulan 
göstergelerin başında kamu borç stoku gelmek-
tedir. Artan kamu harcamaları, düşük düzeyde 
tutulan faiz oranları ile birlikte ciddi bir sıçrama 
göstermiş ve neredeyse küresel hegemonik siste-
min inşa edildiği 1945-1950’li yıllardaki seviyesi-
ne (Bkz. Grafik 4) çıkmıştır.

Grafik 4:
ABD’nin Kamu Borcu, %GSYİH (1945-2018)

Kaynak: FED.

Diğer yandan faiz oranlarının düşük seviyeler-
de tutulması Amerikan Doları’nın alım gücünün 
zayıflamasına neden olmuştur. Düşük faiz politi-
kası nedeniyle doların özellikle avro’ya karşı hızla 
değer kaybetmeye başlaması üzerine dolar rezer-
vi bulunduran ülkelerden bir kısmı bu rezervleri-
ni azaltma yoluna gitmiş; bu bağlamda Çin, yakla-
şık 50 milyar dolar tutarında ABD Hazine Bonosu 
satışında bulunmuştur. Bu süreçte Rusya ve İran 
öncülüğünde OPEC ülkelerinin tarifelerini avro 
cinsinden belirleyeceği yönündeki açıklamalar da 
Amerikan doları ve ekonomisi üzerindeki olum-
suz baskıyı arttırmıştır.
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Grafik 5:
ABD’nin Cari Dengesi, %GSYİH (1980-2018)

Kaynak: FED.

Bu doğrultuda ABD’nin ödemeler dengesi açı-
ğı millî gelirin -6’sı seviyelerinden -3’ler seviyesine 
gerilemiş, yani cari işlemler parametresi topar-
lanma eğilimine (Bkz. Grafik 5) girmiştir. Ancak 
kısmen iyileşen cari işlemler dengesi, ilk anın şok 
etkisiyle hızlı bir şekilde düşüş trendi sergilemiş 
ise de özellikle ABD-Çin arasındaki dış ticaret 
dengesi(zliği)nin yoğun baskısıyla -25 milyar do-
lar seviyesinden -50 milyar dolar dolayına kadar 
(Bkz. Grafik 6) derinleşmiştir. ABD-Çin arasında-
ki hizmet dengesi ABD lehine nispi fazlası veriyor-
sa da, bu fazla mezkûr dış ticaret açığını giderecek 
düzeyde değildir.

Grafik 6:
ABD’nin Ticaret Dengesi, Milyon$ (2008-2018)

Kaynak: FED.

Rakamlarla ifade edilecek olursa 2012 yılında 
ABD’nin toplam dış ticaret açığının yaklaşık %40’ı 
Çin kaynaklı iken bu parametre 2017 yılına değin 
artan bir trend izlemiş ve %46 seviyesine yüksel-
miştir. Bu durum, başkanlık seçimleri esnasında 
(diğer birçok ülke hakkında da rijit politika va-
atlerinde bulunduğu gibi) ABD-Çin arasındaki 
büyük ticari dengesizliğe ve özellikle de üretim 
bilgisi (fikri mülkiyet hakları) ihlallerine karşı sert 
tedbirler alacağını beyan eden Trump’ın Ameri-
kan politikasında ağırlığını hissettirmesiyle bir-
likte ticaret savaşları olarak adlandırılabilecek ek 
ithalat vergisi, dış yatırım kısıtlamaları gibi bazı 

uygulamaları popülist bir tarzda hayata geçirmesi-
nin önünü açmıştır.

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları ile birlikte 
Trump’ın asimetrik dış politika ataklarının diğer 
bir kısmı da Avrasya sathındaki alternatif güç te-
merküzünü (diğer bir deyişle yeni bir kutbu) ve 
Amerikan Doları’nın yarım yüzyılı aşan küresel 
hegemonyasına karşı yürütülen millî/yerel para-
larla ticaret, altına dayalı yeni para sistemi ara-
yışları gibi hamlelerinin frenlenmesi maksadıyla 
Rusya, İran ve Türkiye özelinde ortaya koyduğu 
sert yaptırım hamlelerinde izlenebilmektedir. 
Öyle ki aynı coğrafyayı paylaşan bu üç ülke ara-
sındaki (inişli-çıkışlı da olsa) kadim ilişkiler bütü-
nü, başta Suriye iç savaşı esnasındaki müzakere-
ler olmak üzere ABD ile gerginleşen ortama bağlı 
olarak daha da pekiştirilmiştir. NATO müttefiki 
Türkiye’nin Rusya’dan savunma sistemi ithal et-
mesinden İran’ın nükleer çalışmalarda Türkiye ile 
ortak Ar-Ge projeleri gerçekleştirilebileceğine dair 
beyanları, diplomatik manevralar olduğu/olabile-
ceği kadar söz konusu yakınlaşmanın bir nişanesi 
olarak da zikredilebilir.

Ekonomik Saldırı & Finansal Atak

İşte bu minvalde, uzunca bir süreden bu yana 
ABD’nin Türkiye’ye karşı takındığı ikiyüzlü tav-
rın Halkbank, FETÖ ve YPG vakaları özelinde 
kristalize olmasıyla birlikte gerginleşen ilişkiler, 
Trump’ın Kasım ayındaki ara seçimlerde Senato 
ve Kongre’de Cumhuriyetçilerin ağırlığını sürdü-
rebilmesini hedef alan maksatlı, kural tanımaz, 
pragmatist politikaları kapsamında Türkiye’ye 
karşı adeta ekonomik saldırı/finansal atak başlat-
masıyla birlikte diplomasinin rafa kalktığı son de-
rece kırılgan bir noktaya sürüklenmiştir.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, terör örgü-
tü bağlantısı, siyasi ve askeri casusluk ve darbe 

Ekonomi yönetiminin tek ses olması ve 
ekonomik aktörlere tek elden düzen-
li, sağlıklı, güvenilir, kararlı ve tutar-
lı bilgilendirme yaparak güven tesis 
etmesi bakımından ekonomi sözcülüğü 
veya benzeri bir iletişim mekanizması-
nın tasarlanmasının faydalı olabilece-
ğini belirtmek yerinde olacaktır.
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teşebbüsü gibi önemli ve ciddi suçlamalar ile 
Türkiye’de tutuklu bulunan bir papaz (!) hakkın-
da, “Pastör Andrew Brunson serbest kalana kadar 
Türkiye’ye yaptırım uygulamaya hazırız” şeklinde 
açıklamada bulunmuş; Trump da, yardımcısının 
papaz Brunson hakkındaki tehditkâr sözlerine 
sosyal medya üzerinden yaptığı “Amerika Birleşik 
Devletleri, çok iyi bir Hıristiyan, aile adamı ve ha-
rika bir insan olan Pastör Andrew Brunson’ın uzun 
süreli tutukluluğundan ötürü Türkiye’ye büyük 
yaptırımlar uygulayacak. (Pastör Brunson) Çok 
acı çekiyor. Bu masum din adamı hemen serbest 
bırakılmalı!” açıklamasıyla destek vermiştir. Bila-
hare, papaz Brunson’ın ev hapsine konulmasının 
önemli bir ilk adım olduğu ancak yeterli olmadı-
ğını söyleyen Pence, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Türkiye hükümetine Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı adına bir mesajım var. Pastör Andrew 
Brunson’ı şimdi serbest bırakın ya da sonuçlarına 
katlanmaya hazırlanın. Eğer Türkiye bu masum 
din adamını serbest bırakıp, ülkesine göndermezse 
ABD, Pastör Andrew Brunson özgür kalana kadar 
Türkiye’ye önemli yaptırımlar uygulayacak.” ve 
“Pastör Andrew Brunson Türkiye’de tutulan ma-
sum bir adam ve adalet onun serbest bırakılması-
nı gerektiriyor. Türkiye, Başkan Trump’ın yabancı 
topraklarda haksız yere hapsedilen Amerikalıların 
evlerine, Amerika Birleşik Devletleri’ne döndük-
lerini görme kararlılığını sınamazsa iyi olur.” 
şeklindeki açıklamaları ile Türkiye’nin egemenlik 
haklarını görmezden gelen kabul edilemez bir tav-
ra bürünmüştür.

Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında 
önemli oranda değer kaybetmesine neden olan bu 
süreç, Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Yeni Eko-
nomi Vizyonu” hakkında canlı yayında bilgi ver-
diği esnada Trump, yine sosyal medya üzerinden 
paylaştığı bir gözdağı mesajıyla Türkiye’ye yöne-
lik finansal saldırının devamlılığına yönelik ira-
desini açıkça sergilemiş ve Türk Lirası’nın güç-
lü para birimleri karşısında erimesine atıf yapa-
rak, Türkiye’ye uygulayacakları yaptırımlara iliş-
kin bildirimler yapmıştır. Bütün bu açıklamala-
rın sürdürülmesi ve ABD yönetiminin iradesinin 
kredi derecelendirme kuruluşları ve bir kısım bü-
yük fon ya da sermaye sahiplerince de desteklen-
mesi ile birlikte Temmuz başında 4,5 düzeyinde 
olan Dolar/TL kuru, ay sonunda 4,8 seviyelerine 
ilerlemiş, Ağustos’a 5,0 seviyelerinden başlamış, 6 
Ağustos’ta 5,4 düzeyine, 13 Ağustos’ta ise 7,1 se-
viyesine kadar yükselerek 17 Ağustos itibariyle ise 

6,0 düzeyine kadar gerilemiş bulunmaktadır.
Kuşkusuz Türk Lirasına karşı başlatılan bu 

spekülatif saldırının salt bir papaz meselesiyle il-
gili olduğunu düşünmek doğru değildir. Hem 
Türkiye hem de mevcut Cumhurbaşkanı hakkın-
da çok müspet fikirleri olduğu bilinmeyen ünlü 
İngiliz gazeteci ve Ortadoğu uzmanı Robert Fisk 
dahi ABD-Türkiye arasındaki meselenin Papaz 
Brunson olmadığını, “tek kelimesine bile inanma-
yın” ifadesini kullanarak kesin ve küçümseyici bir 
dille beyan etmiş; esas meselenin YPG konusun-
da ABD ile açıktan restleşilmesi, Türkiye’nin Rus-
ya ile iş birliği ve yakınlaşması, İran’a karşı yü-
rütülen kapsamlı ambargonun desteklenmemesi, 
Çin ile gelişen ilişkiler, BRICS’e katılım yönünde-
ki güçlü iradesini açıklaması gibi stratejik girişim-
ler üzerinden okunmasının daha doğru olacağını 
tespit etmiştir. Tabi, bir de Fisk’in görmezden gel-
diği FETÖ meselesini zikretmek yerinde olacaktır.

Ancak, gerek Trump gerekse de Pence tarafın-
dan doğrudan Türkiye ekonomisi ve ulusal para 
biri hedef alınarak yapılan bu açıklamalar Türki-
ye Cumhuriyeti devleti ve Türk milleti tarafından 
gösterilen güçlü refleks ve uluslararası kamuo-
yunda oluşan desteğin de dinamik etkisiyle şimdi-
lik bertaraf edilmiştir. Bu bağlamda finansal saldı-
rının yoğunlaştığı günlerde yaptığı, “Çok net, cid-
di bir spekülatif atakla karşı karşıyayız. 94 krizi, 
96 Asya, 97 Rusya, 99 Depremi, 2001 krizi bunla-
rın hepsini yaşadık. Buralarda bir kısım dalgalan-
maların olması normaldir. O dönemlerde hep gö-
rürdük. Ama bu defaki biraz farklı. Ben çok tabii 
görmüyorum açıkçası.” ve benzeri içerikteki açık-
lamaları ile ekonomik aktörler nezdinde güven 
uyandıran İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’yi 
özellikle ve takdirle hatırlamak gerekmektedir.

Keza birçok siyasetçi, bürokrat, akademisyen 
ve gazetecinin, tabi olarak bir kısım kırılgan/za-
yıf noktaları bulunmakla birlikte, Türk ekonomi-
sinin ne denli güçlü bir altyapı üzerinde yükseldi-
ğini belirten açıklamaları, piyasa aktörlerinin eko-
nomik ve mali tedbirlerden ziyade psikolojik mo-
tivasyonlarını desteklemek bakımından kritik bir 
rol oynamıştır.

Ekonomik Arka Plan

Türkiye Cumhuriyeti, iktisadi tarihi küre-
sel, bölgesel ve yerel konjonktürün de etkisiyle 
önemli bir dönüşüm sürecinden geçmek suretiyle 
bugünkü yapısına evrilmiştir. Kuruluş aşamasın-
dan günümüze devlet kapitalizmi uygulamalarına 
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sıklıkla rastlanan 1923-1980 döneminde tarıma 
dayalı büyüme modeli, özel sektör-odaklı sanayi-
leşme hamlesi, planlı kalkınma anlayışı, ithal-ika-
meci politika gibi farklı dönemler tecrübe edilmiş 
ancak her evrenin ortaya çıkardığı kendine mah-
sus verimsiz üretim, kronik dış açık, yüksek kamu 
borcu gibi yapısal problemlerle de baş edilmek du-
rumunda kalınmıştır.

Türkiye ekonomisindeki en kapsamlı paradig-
ma değişimi, IMF güdümlü ortodoks iktisat poli-
tikalarını içeren 24 Ocak 1980 İstikrar Progra-
mı ile başlayan ve tesirleri bakımından günümü-
ze değin devam edegelen süreçte yaşanmıştır. 24 
Ocak Kararları ile ortaya konulan sıkı para ve ma-
liye politikaları çerçevesinde, dışa kapalı olan ülke 
ekonomisinin serbest piyasa işleyişine entegrasyo-
nu hedefi doğrultusunda devletçilik anlayışının 
sınırlandırılması ile devletin ekonomi içerisinde-
ki payının azaltılması, faizlerin arttırılması, kam-
biyo rejiminin serbestleştirilmesi, yabancı serma-
ye yatırımlarının arttırılması, çeşitli sektörlerdeki 
sübvansiyonların kaldırılması, ithal ikameci poli-
tikalar terk edilerek ihracata dayalı bir büyüme/
kalkınma anlayışının tesis edilmesi amaçlanmıştır.

Bu periyotta finansal sistemin ekonomik yapı 
içerisindeki etkinliği ve önemi artmışsa da, 24 
Ocak Kararlarının temel öngörülerinden biri-
si olarak öne çıkan yüksek faiz ve ihracata dayalı 
kalkınma politikası, yurtiçi tasarruf miktarını art-
tırmadığı gibi sermayenin belirli kesimlerin elin-
de toplanmasına neden olmuş; sıkı para ve mali-
ye politikaları ise çoğunlukla ücretler üzerindeki 
baskıyı arttırarak gelir dağılımının çalışanlar aley-
hine bozulmasına sebebiyet vermiştir. Bununla 
birlikte, para otoritelerinin bağımsız politika uy-
gulamalarını etkisizleştirebilecek potansiyel taşı-
yan kısa vadeli sermaye hareketlerinin yaygınlaş-
ması da mezkûr kararlardan neşvü nema bulan di-
ğer bir problemli alanı işaret etmektedir.

Öyle ki sermaye hareketlerinin serbestleştiril-
mesinden sonra özellikle ekonomik büyüme he-
deflerinin gerçekleştirilmesi için genellikle kısa 
vadeli sermaye (sıcak para) girişleri ile destekle-
nen yüksek faiz-düşük kur politikası tercih edil-
miş; bu durum çoğu kez ülkeyi para krizlerine 
açık ve korunaksız bir duruma getirmiştir. Ni-
san 1994, Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerin-
de finansal piyasalardaki istikrarsızlık ve güven 
sorunlarının, özellikle döviz piyasasında spekü-
latif ataklar oluşması dolayısıyla döviz kurunun 
önemli ölçüde yükselmesine neden olduğu tecrü-

be edilmiştir. Her ne kadar Merkez Bankası sınır-
lı döviz rezervlerini kullanarak piyasaları destek-
leme çabasına girişmişse de bu hamleler çoğu defa 
etkisiz kalmıştır. Diğer yandan ekonomide parasal 
güvenin kaybolması nedeniyle tasarruf sahipleri-
nin mevduatlarını geri çekmek istemelerine yö-
nelik toplu taleplere (bankacılık hücumu) karşı-
lık verilememesi üzerine başlayan panikler, kri-
zin bankacılık sektörünü de kapsayacak şekilde 
genişleterek/derinleştirerek finansal güvenin ta-
mamen yok olmasına ve krizin daha da derinleşe-
rek reel sektörü de etkileyecek şekilde büyümesi-
ne neden olmuştur. 

İşte bu süreç sonrasında, özellikle AK Parti 
hükümetleriyle birlikte kamu kesiminin reforme 
edilmesi ile finans ve bankacılık sektörüne yöne-
lik düzenleme, gözetim ve denetleme mekanizma-
larının kuvvetlendirilmesine yönelik olarak alınan 
tedbirler sayesinde şu günlerde yaşanan finansal 
saldırıların bertaraf edilebilmesi mümkün hale 
gelmiştir.

Kamu Kesimi Dengesi

Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarının ba-
şında kamu kesiminin bütçe dengesini sağlaya-
maması gelmekteydi. Gerek bütçe gelirlerinin de-
vamlılığının temini gerekse siyasi kaygılar güden 
kontrollü bir harcama politikasının takip edilme-
mesi nedeniyle devlet bütçesi sürekli açık ver-
mekte (Bkz. Grafik 7) ve kamu kesiminin finans-
man ihtiyacı yükselmekteydi.

 
Grafik 7:

Türkiye’nin Bütçe Dengesi, %GSYİH (2001-2017)

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Bu durum ise özel kesim tasarruflarını yatırım 
ve üretim faaliyetinden ziyade yüksek faiz karşı-
lığında kamu kesimi açıklarının finanse edilme-
sine yönlendiriyordu. Böylece bir yandan yatırım 
ve üretim azalıyor, diğer yandan faizler yükseliyor 
ve nihayet kamu borç stoku (Bkz. Grafik 8) sürek-
li olarak büyüyordu.
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Grafik 8:
Türkiye’nin Kamu Borcu, %GSYİH (2000-2017)

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Oysa 2001 Krizi sonrasında AK Parti hükü-
metleri döneminin en belirgin özelliği kamu ge-
lirleri ve kamu harcamaları süreçlerine göreceli de 
olsa etkinlik kazandırılması suretiyle kamu kesimi 
bütçesinin dengeli ve istikrarlı bir görünüm ka-
zanması (Bkz. Grafik 7); bu sayede azalan kamu 
kesimi finansman açığı ile birlikte kamu borç sto-
kunun hızlı bir şekilde aşağı çekilmesi (Bkz. Gra-
fik 8) olmuştur. 

Grafik 9:
Türkiye’de Faiz Oranları, % (1990-2018)

Kaynak: TCMB.

Kamunun azalan finansman ihtiyacı bir yandan 
faiz yükünü azaltmış (Bkz. Grafik 9), diğer yandan 
ise yurtiçi tasarrufların yatırım ve üretime yön-
lendirilmesi imkânı ve fırsatı ortaya çıkarmıştır.

Reel Sektör Büyümesi

Kamu kesimi dengesinin sağlanması suretiy-
le kaynakların yatırım ve üretime yönlendirilme-
si ile birlikte Türkiye’nin gayrı safi yurtiçi hâsıla 
(GSYİH) miktarının artış ivmesi oldukça yüksel-
miş (Bkz. Grafik 10) ve 2002 yılında 200 milyar 
dolar civarında iken 2016 yılında 1 trilyon dola-
ra yaklaşmıştır.

Grafik 10:
Türkiye’de Millî Gelir, Milyar$ (1960-2018)

Kaynak: Dünya Bankası.

Üretimdeki bu artış trendi ile birlikte özellik-
le tarım sektöründeki yapısal gizli işsizlik sorunu 
ortadan kaldırılmış, genel işsizlik oranı %10’lar 
seviyesine (Bkz. Grafik 11) çekilebilmiştir.

Grafik 11:
Türkiye’de İşsizlik, % (2005-2018)

Kaynak: TÜİK.

Diğer yandan hem iç ekonomik dengenin sağ-
lanması, hem siyasal istikrar ve özgürlük ortamı-
nın genişletilmesi ve hem de iş ve yatırım ortamı-
nın iyileştirilmesi ile birlikte Türkiye’nin küresel 
piyasalardaki ekonomik rekabet gücü performan-
sı yükselmeye (Bkz. Grafik 12) başlamıştır. 

Grafik 12:
Türkiye’nin Ekonomik Rekabet Gücü (2006-2018)

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu.

Reel kesimin büyümesi tüketici güveniyle 
de desteklenince ekonomik genişlemenin ivme-
si yükselmiş ve bir müddet sonra artan tüketim 
alışkanlığının kontrol edilmesi hususunda zor-
luklar baş göstermeye başlamıştır. Temel yaşamsal 
malzemeler haricinde kalan ve özellikle teknoloji 
düzeyi yüksek ithal ürünlerin çoğunlukta olduğu 
tüketim talebinin en net olumsuz yansıması dış 
denge üzerinde görülmüştür.

Dış Denge(sizlik)

Genel olarak katma değeri çok yüksek olma-
yan ürünler ihraç eden Türkiye, enerji ve doğal 
kaynak menşeli ürünlerdeki dışa bağımlılığının 
belirleyici etkisi altında yüksek oranda cari işlem-
ler açığı (Bkz. Grafik 13) vermeye başlamıştır. 
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Grafik 13:
Türkiye’de Ödemeler Dengesi, %GSYİH (1980-2017)

Kaynak: TCMB.

Dış talebin sabit sermaye yatırımları için gere-
ken teknoloji düzeyi yüksek makine, cihaz, ekip-
man ve yine teknoloji ağırlıklı otomobil, cep tele-
fonu ve benzeri lüks tüketim malzemesi talebiy-
le genişlemesiyle birlikte ödemeler dengesi daha 
da olumsuz bir görünüme arz etmiş ve ülke eko-
nomisinin en büyük risk faktörlerinden birisi ha-
lini almıştır.

Grafik 14:
Türkiye’de DYSY Girişi, Milyon$ (2003-2017)

Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Yatırım Ofisi.

Bu noktada en sağlam dış finansman aracı ola-
rak görülen, ülke dışında yerleşik kurumsal ak-
törlerin ülke içinde yeni tesis kurma, birleşme, sa-
tınalma gibi metotlarla yatırım yapmalarını ifade 
eden ve gerek istihdam seviyesine gerekse ev sa-
hibi (yatırım yapılan) ülkenin teknoloji ve üretim 
bilgisi düzeyine direkt olarak katkı sağladığı bili-
nen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ya-
kaladığı ciddi artış trendinin sürdürülebilirliğinin 
sağlanamaması (Bkz. Grafik 14) nedeniyle, bahse 
konu dış ödemeler dengesizliğinin kalıcı şekilde 
sona erdirilmesi mümkün olmamıştır.

Finansal Piyasaların Kırılganlığı

 Türkiye’de finansal sistem hâlihazırda uy-
gulanmakta olan sermaye serbestisi ve dalgalı-
müdahaleli kur rejimi altında tam olarak enflasyon-
faiz-döviz kuru üçlü açmazına mahkûm kalmış 

durumdadır. 90’lı yıllar boyunca kısa ömürlü hü-

kümetler, sürekliliği bulunmayan enflasyonla mü-

cadele politikaları ve seçim dönemlerinde görü-

len popülist hükümet harcamaları nedeniyle olu-

şan yüksek enflasyon kronik bir problem halini 

almıştır. AK Parti yönetimleri döneminde nispe-

ten kontrol altına alınarak (Bkz. Grafik 15) tek ha-

neye indirilmiş olsa da piyasa bozucu etkileri bi-

linen enflasyon olgusunun, yüksek dış açık veren 

ve bu nedenle de sürekli olarak döviz kuru artı-

şı ya da döviz ataklarına muhatap kalan Türkiye 

ekonomisinin gündeminden kalıcı olarak düştü-

ğünü söylemek oldukça iddialı olacaktır. Keza bu 

husus son dönemde yaşanan hadiseler bütünüyle 

de doğrulanmıştır.

Grafik 15:
Türkiye’de Enflasyon Oranları, % (1960-2018)

Kaynak: TCMB.

Fiyat istikrarı konusunda sergilenen göre-

li başarılı performansın sürdürülebilirliğini teh-

dit eden bir diğer önemli faktör artan tüketim 

eğilimidir. Piyasaların canlılığını kaybetmeme-

si ve ekonomik büyümenin devamlılığı açısından 

yüksek talep düzeyine adeta göz yumulmaktadır. 

Yüksek tüketim alışkanlığının bir kısmı dış tale-

bi canlı tutarak dış dengeyi istikrarsız kılmakta 

iken diğer bir kısmı da tüketici enflasyonunu hız-

landırmak suretiyle faiz oranları üzerindeki bas-

kıyı arttırmaktadır. Oysaki AK Parti hükümetleri, 

faiz oranları ile enflasyon arasında aynı yönlü iliş-

ki bulunduğu ve faizin enflasyon üzerinde belirle-

yici bir faktör olduğu savından hareketle politika 

tercihi olarak faiz oranlarında yukarı yönlü mü-

dahalelere mesafeli durmaktadır. 2008 yılındaki 

mali krizin oluşturduğu küresel likidite daralması 

periyodu haricinde faiz oranları genel olarak piya-

sa beklentilerinin altında tutulmuştur. 
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Grafik 16:
Türkiye’nin Faiz Oranları, % (2008-2018)

Kaynak: TCMB.

Bu durum, uzun vadeli bir projeksiyonda cid-
di şekilde düşüş eğiliminde bulunduğu görülen 
(Bkz. Grafik 9) faiz oranlarının yukarı yöndeki 
potansiyeli üzerinde önemli bir tetikleyici risk 
unsuru oluşturmakta ve herhangi bir iç istikrar-
sızlık ya da dış şok/finansal atak esnasında faizler 
ve döviz kuru sert şekilde (Bkz. Grafik16, Grafik 
17) yükselmektedir.

Grafik 17:
Türkiye’de Enflasyon, Faiz ve Döviz Kuru (2005-2018)

Not: Enflasyon ve faiz oranları sol eksenden (%), döviz kuru 
düzeyi ise sağ eksenden (USD/TL) izlenebilir. 
Kaynak: TCMB.

Çıkış İçin Bir Araç:                                                 
Ekonomi Diplomasisi

Bütün göstergeler birlikte değerlendirildiğinde 
kamu kesimi dengesi ve reel sektör güven düzeyi 
pozitif görünüm arz eden Türkiye ekonomisinin 
zayıf yanlarının dış ticaret ve cari işlemler açığı 
ile etkinlik, derinlik ve genişlik problemi olan 
finansal sistemin kırılgan yapısı olduğu anlaşıl-
maktadır. Bu kapsamda, daha evvel de zikredil-
diği cihetle Ağustos ayı içerisinde yaşanan büyük 
ekonomik türbülansın, bütün risklerine karşın 
Türkiye ekonomisinin gerçekliğiyle bir bağlan-
tısının bulunmadığı; Türkiye’nin çok yönlü dış 
politika hamleleri ve stratejik girişimlerine karşı 
çeşitli bahanelere yaslanan maksatlı bir yıldırma 
ve teslim alma operasyonunun bir neticesi olduğu 
görülmektedir. Bu minvalde bazı kesimlerin çoğu 
kez de maksatlı şekilde kullandıkları kriz keli-
mesi etrafından şekillendirilen retoriğin yaşanan 

durumu doğru tanımlamaktan/anlatmaktan uzak 
olduğu açıktır. 

Bu yazı kapsamında Türkiye ekonomisinin 
bütün makro ya da mikro ekonomik problemle-
rine çözüm önerileri getirilmesi gibi bir gayemiz 
bulunmamaktadır. Zaten bu öneriler uzmanları 
tarafından sıklıkla dile getirilmekte ve sorumlu-
ları tarafından da ince eleyip sık dokunarak poli-
tikalara tahvil edilmektedir. Ancak son dönemde 
vuku bulan ve aslında bir millî güvenlik meselesi 
olarak da izah edilebilecek olan dış finansal saldı-
rıların daha az hasarla atlatılabilmesi bakımından 
hem güçlü olunan alanların tahkim edilmesi hem 
de zayıf bulunulan yanların yoğun bir ekonomi 
diplomasisi faaliyeti ekseninde güçlü hale getiril-
mesinin gerekliliğine vurgu yapmak belki de daha 
doğru olacaktır.

Ekonomi diplomasisi kavramı, dar anlamda, 
devletler-arası ilişkilerin merkezinde yer alan dip-
lomasi kavramının bir tamamlayıcı unsuru olarak 
değerlendirilmekte; ancak geniş manada ülkelerin 
küresel ekonomik vizyonları çerçevesinde belirle-
necek stratejik alanlarda, ulusal ve/veya ulusla-
rarası, sivil ya da hükümet-dışı her türlü aktörün 
katılımıyla zenginleşen/çeşitlenen ticaret, finans 
ve yatırım faaliyetlerinin temsîlî, istihbarî ve ope-
rasyonel kabiliyetini ifade etmektedir. Yazının 
maksadını aşacağından şimdilik tanımını verme-
yi yeğlediğimiz ekonomi diplomasisi kavramının 
kendine özel bir yazı dâhilinde detaylı olarak ak-
tarmak daha isabetli olacaktır.

Ancak bu bağlamda ekonomi yönetiminin tek 
ses olması ve ekonomik aktörlere tek elden dü-
zenli, sağlıklı, güvenilir, kararlı ve tutarlı bilgi-
lendirme yaparak güven tesis etmesi bakımından 
ekonomi sözcülüğü veya benzeri bir iletişim me-
kanizmasının tasarlanmasının faydalı olabileceği-
ni belirtmek yerinde olacaktır. Cumhurbaşkanlığı 
Sözcülüğü ya da Dışişleri Sözcülüğü örneklerinde 
görüldüğü üzere Ekonomi Sözcüsü olarak görev-
lendirilecek donanımlı ve piyasa aktörleriyle rahat 
şekilde iletişim kurabilecek bir kişi vasıtasıyla Tür-
kiye ekonomisinin vizyonuna ışık tutacak mesajlar 
yatırım, üretim, tüketim ve benzeri iktisadi karar-
lar alacak aktörler nezdindeki belirsizliklerin gide-
rilmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Aynı minvalde, salt ekonomi alanına yönelen 
politikalar dışında siyasi ve hukuki alana dair ku-
rumsal yapının kuvvetlendirilmesi ve bu kurum-
sal kalite artışının ekonomi diplomasisi vasıtasıyla 
piyasa aktörlerine aktarılmasının da ekonomik 
iyileşmeye önemli bir destek unsuru sağlayacağı 
değerlendirilmektedir.
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Tek Kutuplu Dünyadan Çok Kutuplu Dünyaya 
Geçiş Süreci ve Yeni Düzen Sancıları

H atırlanacağı üzere ABD 
18 Aralık 2017’de 

merakla beklenen Ulu-
sal Güvenlik Strateji 
Belgesi’ni yayınlamıştı. 
Belge birçok yönüyle ol-
dukça dikkat çekiciydi 
ve içinde yeni döneme 
dair önemli ipuçları ba-
rındırmaktaydı. ABD başkanı Donald Trump’ın 
açıkladığı 68 sayfalık belgede ABD Rusya ve Çin’i 
rakip olarak tanımladı, bunun yanı sıra İran ve 
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti de “haydut 
devlet” olarak tanımlandı. Yine metinde, haydut 
devletlere destek veren devletlere, başta Rusya ve 
Çin’e- de üstü kapalı göndermeler de vardı. 

Belgede “rakip” ifadesi özellikle dikkat çeki-
ciydi, zira Rusya ve Çin “rakip devletler” olarak 
tanımlanmışlardı. Çin’in Güney Çin denizinde 
serbest dolaşıma engel olduğu iddia edildi ve 
Çin’in bu tavrının hem komşuları hem de deniz-
deki faaliyetlere tehdit oluşturduğu dile getirilen 
belgedeki bu suçlama Başkan Trump’ın gerek se-
çilmeden önce gerek seçildikten sonraki eylem ve 
söylemlerini takip edenler için pek de sürpriz ol-
madı, nitekim Trump’ın gerek seçilmeden gerek 
seçildikten sonraki Çin’e yönelik başta ekonomi 
alanında olmak üzere demeçleri ve suçlamaları bu 
durumun ipuçları verir gibiydi. Zira 2017 verile-
rine göre ABD Çin’in hâlihazırda en fazla ticaret 
yaptığı ülkeydi ve ikili ticarette Çin lehine yakla-
şık 350 milyar dolar bir fark vardı, diğer bir deyiş-
le ABD’nin 350 milyarlık dış ticaret açığı Çin’den 
kaynaklanmaktaydı. Dönem dönem aksi yönde 
açıklamalar yapılsa da Trump yönetimi bu duru-

mu değiştirmek üzere 
ABD politikalarında 
değişiklik yapma yolu-
na gitti ve Çin menşeili 
ürünlere yaklaşık 34 
milyar dolar tutarında 
ek gümrük vergisi ge-
tirildiğini, bu miktarın 
500 milyar dolara ka-

dar çıkarılabileceğini açıkladı. 
Çin de ABD’nin bu ek vergilerine sessiz kal-

madı ve 545 ABD menşeili ürüne %25 ek vergi 
uygulayacağını açıkladı. Otomobil, soya fasulyesi 
ve ıstakoz gibi ürünlerin de bulunduğu ek vergi 
uygulanan ABD menşeili ürünlerin tutarının yak-
laşık 34 milyar dolar olduğu açıklandı. Çin bu-
nunla da kalmadı, ABD’yi DTÖ’ye (Dünya Ticaret 
Örgütü) şikâyet ettiğini beyan etti. Çin’in gerek ek 
vergi zammı gerek DTÖ’ye şikâyeti üzerine ABD 
Başkanı Trump ülkesinin imalat sektörünü can-
landırıp istihdam yaratabilmek adına bu adımı 
attığını belirtti ve bir adım daha ileri giderek Çin’i 
daha da fazla vergi uygulamakla tehdit etti. 1 

Peş Peşe Gelen Yaptırımlar

ABD Rusya’ya yönelik politikalarında da ben-
zeri bir değişikliğe gitti. Çokça Rusya ile iş bir-
liği yaptığı, Rusya’nın desteğini aldığı ve hatta 
seçimleri Rusya’nın illegal faaliyetleriyle kazan-
dığı suçlamaları yöneltilen ve bu sebeple hem 
kendi hem ekibi hakkında birçok hukuki süreç 
başlatılan, bu minvalde eski güvenlik danışmanı 
Michael Flynn olmak üzere kabinesinden bir-
kaç kayıp veren Trump, Rusya ile yapılan olum-

M. Samet TOMAKİN

ABD’nin başını çektiği tek kutuplu uluslararası sistem, ABD’nin eski etkinliğini 
ve aktörlüğünü gün geçtikçe kaybettiği ve yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığı 
çok kutuplu şeklinde nitelenebilecek yeni bir düzene doğru yol almaya başlamıştır. 
Bu yeni süreçte Çin, Rusya, İran ve Türkiye gibi aktörler önemli gelişme 
kaydetmiş, uluslararası gelişmelerde ve politikalarda önemli bir konuma gelmiştir.
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lu görüşme ve söylemlerine rağmen Rusya’ya da 
yeni yaptırımlar uygulama yoluna gitti. Ancak 
Rusya’ya uygulanan yaptırımların “sözde” sebebi 
Çin’inkinden farklıydı. Hatırlanacağı üzere Eski 
Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yulia 4 Mart günü 
İngiltere’nin Salisbury kentinde bir parkta bilinç-
lerini yitirmiş halde bulunmuşlar gerek Avrupa 
ülkeleri gerek ABD, suikast girişiminden Rusya’yı 
sorumlu tutmuşlar, bu minvalde AB ülkeleri 40, 
ABD 60 Rus diplomatını sınır dışı etmişti. Dahası 
ABD Başkanı Donald Trump, sınır dışı edilen dip-
lomatlardan başka Seattle’daki Rus Konsolosluğu-
nun kapatılacağını açıklamıştı. Açıklama sonrası 
söz konusu Rus konsolosluğu 2 Nisan 2018’de 
ABD tarafından kapatıldı.2 Ka-
patma faaliyeti sadece bununla 
da kalmadı, Rusya’nın Kitsap 
denizaltı üssü de casusluk faa-
liyetleri nedeniyle aynı akıbete 
uğradı. ABD’nin Rusya’ya yö-
nelik hamleleri ve yaptırımları 
bununla da sınırlı kalmadı. En 
son Ağustos ayında açıklanan 
yeni yaptırımlara göre ABD 
Hazine Bakanlığı, 2 Rus va-
tandaşı, 1 Rus ve 1 Slovakyalı 
şirketi “ABD’yi hedef alan siber 
faaliyetlerinde Moskova’ya yar-
dım ettikleri” gerekçesiyle yap-
tırım listesine aldı. ABD Hazine 
Bakanlığı’ndan yapılan yazılı 
açıklamada, Moskova’ya siber 
aktivitelerinde yardım ettikleri 
gerekçesiyle Saint Petersburg 
merkezli Vela-Marine Ltd ve 
Slovakya merkezli Lacno S.R.O. 
adlı iki firmanın yanı sıra iki Rus vatandaşının da 
yaptırım listesine eklendiği belirtildi. 

Yine ABD’nin resmi yayın organı Federal 
Register’da yayınlanan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 
açıklamasına göre, 27 Ağustos’tan itibaren yü-
rürlüğe girecek Rusya’ya yönelik yeni yaptırım 
paketinin Rusya’ya dışarıdan yardımlara, silah 
satışına ve bu tür antlaşmaların finansmanına 
yasak getirdiği, Amerikan devlet kurumlarının 
kredi sağlamasının durdurulduğu ve Moskova’ya 
çift kullanımlı ürünler olarak bilinen sivil amaç-
lı kullanılan fakat aynı zamanda askeri değeri de 
olabilecek ürünlerin satışına yasak konulduğu 
belirtildi. Rusya ise tüm bu hamleleri düşman-

ca olarak niteledi ve mütekabiliyet çerçevesinde 
ABD’ye cevap verileceğini açıkladı, bu minvalde 
Rusya ülkesinde yaşayan 60 ABD’li diplomatı sınır 
dışı etme kararı aldı ve Rusya da yerli alternatifleri 
bulunan bir dizi ABD ürününe ek gümrük ver-
gisi getirdi. Bu ürünler içinde yol yapım, petrol 
ve doğalgaz üretimi ve madencilik malzemeleri 
de bulunuyordu. Kremlin yaptırımların bununla 
sınırlı kalmayacağını ve yeni yaptırım kararları alı-
nacağını açıkladı. 3 

Şaşırtıcı bir biçimde Trump yönetiminin gaza-
bından nasibini alanlardan bir diğeri de Avrupa 
Birliği’ydi. ABD Başkanı, 9 Mart’ta AB’den ithal 
edilen çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 

ve yüzde 10 gümrük tarifesi 
uygulanacağını açıkladı. AB 
ise bu karara sert tepki gös-
terdi ve böylesi bir hamlenin 
büyük bir hata olacağı ve ti-
caret savaşlarını körükleyece-
ği değerlendirilmeleri yapıldı, 
sorunun diplomasi yoluyla 
çözülmesi çalışılacağı açıklan-
dı ancak iki taraf arasında ya-
pılan görüşmelerden bir sonuç 
çıkmadı. Bunun üzerine AB ay 
başında düzenlenen G7 toplan-
tısının ardından harekete geç-
ti ve Amerikan menşeili ithal 
ürünlere 6,4 milyar Euro de-
ğerinde ek gümrük vergisi uy-
gulanacağını, 3.6 milyar Euro 
tutarındaki yeni bir ek verginin 
konulmasının da henüz plan 
aşamasında olduğunu açıkladı. 

Yaklaşık 6,4 milyar Euro’luk ilk ek vergi paketi 22 
Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. 4   Yakın 
gelecekte Trump yönetimi görevde olduğu sürece 
ticaret savaşlarının sona ermek bir yana daha da 
kızışacağı değerlendirmeleri yapıldı.

İran ve Türkiye’ye Yönelik Yaptırımlar

ABD’nin yaptırımlarından aslan payını ise İran 
aldı. ABD Yeni Strateji belgesinde “Haydut devlet” 
olarak nitelenen İran’a göreve geldiğinden bu yana 
tehditkâr oldukça sert bir üslup kullanan Trump 
yönetimi daha önce defaatle beyan ettiği üzere 
8 Mayıs 2018 tarihinde tek taraflı olarak İran’la 
yapılan nükleer antlaşmadan çekildiğini açıkla-

Özellikle Trump yönetimi 
sonrası ABD politikaları, 
ABD’nin savunmadan sal-
dırı durumuna geçmiş izle-
nimi vermeye başlamıştır. 
Bu bağlamda ABD’nin 
hâlihazırdaki mücade-
lesini salt ekonomik bir 
mücadelesi olarak gör-
mek yerine küresel çapta 
bir güç mücadelesinin 
tezahürleri olarak değer-
lendirmek daha yerinde 
bir bakış olacaktır.
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dı5, gerekçe olarak da hâlihazırdaki antlaşmanın 
İran’ın nükleer faaliyetlerini engellemekte yetersiz 
kalması gösterildi, yaptırımların devamının gele-
ceği açıklandı. Bu minvalde Mayıs 2018’de yapılan 
açıklamaya göre ABD yönetimi, kara listesindeki 
İranlı havayolu şirketlerine gerekçesiyle Ameri-
kan menşeli ekipman temin ettikleri gerekçesiyle 
9 kişi ve kuruluşa karşı yaptırım kararı aldı, ayrı-
ca yaptırım listesindeki İranlı havayollarına ait 31 
uçağa hizmet veya iniş izni tanıyanların ABD’nin 
yaptırımlarına tabi tutulacağı uyarısında bulunul-
du. ABD’nin İran’a yaptırımları bununla da sınırlı 
kalmadı kapsam kısa bir süre sonra daha da ge-
nişletildi. Trump yönetiminin aldığı yeni yaptırım 
kararına göre İran’ın ABD doları alımına, altın ve 
diğer değerli metal ticaretine ve sanayiye ilişkin 
yazılım alımına engeller getirildi, ayrıca İran’ın 
otomotiv sektörü petrol ticareti ve Merkez Ban-
kası da hedef alınanlar arasındaydı. ABD yönetimi 
ayrıca yaptığı açıklamada müttefiklerinden İran 
ile petrol ticaretini kesmesi talebinde de bulundu. 
İran’ın kara tepkisi haliyle sert oldu. Satır arala-
rında ABD’nin de aynı şekilde tehdit edildiği açık-
lamalarda antlaşmanın iptalinin yasadışı olduğu 
ifade edildi ve ABD yönetimi saldırgan olmakla ve 
uluslararası barışı tehdit etmekle suçlandı. 6 

ABD’nin yaptırımlarından beklentilerin aksi-
ne nasibini alan ülkelerden biri de Türkiye oldu. 
Başta YPG’ye verilen ABD desteği, Türkiye’nin 
S-400 füze alımı, FETÖ,  ABD’nin başta İran yap-
tırımları olmak üzere bölgeye yönelik kararlarına 
Türkiye’nin karşı çıkması, FETÖ bağlantısı sebe-
biyle ABD elçiliğinin bazı çalışanlarının tutuk-
lanması olmak üzere birçok konuda derin fikir 
ayrılıkları yaşayan iki devlet arasındaki süregelen 
kriz Rahip Brunson’ın ajan suçlamasıyla tutuk-
lanmasıyla yeni bir düzeye ulaştı, ABD yönetimi 
Türkiye’ye Brunson’ı serbest bırakma çağrısı yaptı, 
aksi takdirde Türkiye’ye yaptırım uygulanacağını 
açıkladı. 

Karara hükümetin tepkisi sert oldu ve ABD yö-
netiminin bu talebi kesin bir dille reddedildi, bu-
nun üzerine ABD yönetimi Türkiye’ye yaptırım 
kararı aldığını açıkladı. Yaptırım kapsamında ABD 
Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ABD’deki 
mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebile-
cekleri faiz gelirlerini dondurdu ve ABD vatandaş-
larının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapma-
sı yasaklandı. Karara hükümet sert tepki göster-

di ve geri adım atmak bir yana ABD’ye aynı şekil-
de “mütekabiliyet” esası çerçevesinde cevap veri-
leceği açıklandı.

 Bu kapsamda hükümet de aynı şekilde 
ABD’nin muadil bakanlarına aynı şekilde yaptırım 
kararı alındığı açıklandı. Yaptırım restleşmesinin 
ardından yapılan heyetler arası görüşmelerden de 
bir sonuç çıkmadı. Dahası ABD başkanı Trump, 
Twitter üzerinden Türkiye’den ithal çelik ve alü-
minyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek güm-
rük vergisi getirildiğini ve Türkiye ile ilişkilerin 
azaltılacağını açıkladı. Karara Türkiye’nin tepkisi 
de yine aynı şekilde oldu ve Türkiye ABD menşei-
li onlarca ürüne 260 milyon dolar tutarında %100 
ek vergi getirildiğini açıkladı. 7 Trump yönetimi 
ise kararı doğru bulmadığını açıkladı. Trump ise 
Türkiye’ye yönelik tehditlerine devam etti, yap-
tığı bir açıklamada Türkiye’yi uzun süreli bir so-
run olarak niteledi ve “Türkiye masum bir rahi-
bi serbest bırakmadığı takdirde neler olacağını gö-
receksiniz” diyerek Türkiye’yi bir kez daha tehdit 
etti. ABD başkanının Türkiye aleyhtarı açıklama-
ları bununla da sınırlı kalmadı, ülkesinde bir kon-
feransta “NATO’da bir-iki diktatör var, harcama-
ları onlar artırıyor” açıklamasında bulundu, ABD 
medyası üstü kapalı göndermenin Erdoğan’ı işaret 
ettiği değerlendirmesi yaptı. 8 

Uluslararası Sistem ve Güç Dengesi

Son yüzyılda uluslararası sistem ve güç den-
gesi ciddi kırılmalara sahne oldu. Özellikle yakın 
geçmişte İkinci Dünya Savaşı sonrası başını ABD 
ve Sovyetler Birliği’nin çektiği, “iki kutuplu” ulus-
lararası sistemin 1989’da Sovyetlerin dağılma-
sı sonrası çökmesinin ardından yaygın kanı artık 
uluslararası sistemin tek kutuplu şeklinde nitele-
nebilecek yeni bir hal aldığıydı. Hatta iki kutup-
lu dünyanın çökmesinin ardından kimi yazarlar-
ca tarihin sonunun geldiği ve liberallerin mücade-
leyi kazandığına dair tezler o dönem oldukça po-
pülerlik kazanmıştı. 

Ancak Sovyetlerin çöküşü sonrası geçen 30 yıl-
lık dönem durumun pek de böyle olmadığını gös-
termiş, uluslararası sistem değişmeye ve evrilmeye 
devam etmiş, ABD’nin başını çektiği tek kutuplu 
uluslararası sistem, ABD’nin eski etkinliğini ve 
aktörlüğünü gün geçtikçe kaybettiği ve yeni güç 
merkezlerinin ortaya çıktığı çok kutuplu şeklinde 
nitelenebilecek yeni bir düzene doğru yol almaya 
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başlamıştır. Bu yeni süreçte Çin, Rusya, İran ve 
Türkiye gibi aktörler önemli gelişme kaydetmiş, 
uluslararası gelişmelerde ve politikalarda önemli 
bir konuma gelmiştir. 

Bu durum karşısında küresel liderliği zarar 
görmeye başlayan ABD doğal bir refleks olarak bir 
anlamda “savunma” durumuna geçmiş, kimi za-
man bu yeni düzene ayak uydurmaya, kimi za-
man da bu gelişmeleri dengelemeye çalışmış an-
cak bu süreçte başta Kırım ve Suriye olmak üze-
re birçok konuda istediğini elde edemeyerek cid-
di bir itibar kaybına uğradığı değerlendirilmiş-
tir. Özellikle Trump yönetimi sonrası ABD poli-
tikaları, ABD’nin savunmadan saldırı durumuna 
geçmiş izlenimi vermeye başlamıştır. Bu bağlam-
da ABD’nin hâlihazırdaki mücadelesini salt eko-
nomik bir mücadelesi olarak görmek yerine küre-
sel çapta bir güç mücadelesinin tezahürleri olarak 
değerlendirmek daha yerinde bir bakış olacaktır. 

Mücadele yukarıda zikredilen ekonomi alanıy-
la da sınırlı değildir, zira ABD ve Çin hâlihazırda 
birçok bölgede ciddi bir güç mücadelesi vermek-
tedir. ABD açısından bu mücadele aslında bir yö-
nüyle oldukça anlamlı ve gereklidir, nitekim Çin 
yaklaşık 1,5 milyarlık nüfusu, devasa ve ucuz üre-
timi ve ekonomik büyümesi, 13 trilyon dolarlık 
Gayri Safi Hasılası ve son derece stratejik proje-
lerinden dolayı ABD için oldukça ciddi bir rakip-
tir ve bir yönüyle ABD’nin küresel liderliği açısın-
dan ciddi de bir tehlikedir. Örneğin Doğu Asya 
ve Asya-Pasifik’te iki devletin ciddi bir güç mü-
cadelesi olduğunu söylemek mümkündür. Özel-
likle bu bölgede ekonomik çıkarlarını kaybetmek 
istemeyen Çin bölgeyi kontrol altında tutmak is-
temekte, ABD ise buralardaki etkinliğini özellik-
le başta Japonya, Güney Kore gibi ülkeleri kul-
lanmak suretiyle artırmaya ve Çin’in bu bölgede-
ki gücünü dengelemeye çalışmaktadır. Bunun dı-
şında Çin’in büyük projelerinin gelecekte gerek 
bölgesel gerek küresel ölçekte dengeleri değiştir-
mesi ihtimali de bir hayli yüksektir. Bu projelerin 
en önemlilerinden biri Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” 
yahut diğer adıyla “modern İpekyolu” projesidir.  
2049 yılında bitirilmesi planlanan proje bittiğin-
de doksan ayrı ülkede beş milyar insanın yaşadı-
ğı yeryüzünün yüzde otuz beşini kapsaması plan-
lanmaktadır. Projenin Çin’e sağlayacağı ekonomik 
ve jeo-stratejik avantajlar hesaba katılacak olursa, 
ABD’nin küresel liderliğine zarar vereceği ve Çin’i 
önemli bir alternatif haline getireceği, haliyle de 

önümüzdeki dönemde ABD’nin projenin akame-
te uğraması için çaba sarf edeceği öngörülebilir.

ABD’nin Rusya ile olan ilişkisi için de benze-
ri bir durumdan bahsetmek mümkündür. Hatırla-
nacağı üzere 2014 yılında Ukrayna üzerinde ABD 
ve Rusya arasında ciddi bir vekâlet savaşı yürütül-
müş bu mücadele sonucunda ABD’nin aksi yön-
deki tüm desteğine rağmen Rus ayrılıkçılar mağ-
lup edilememiş ve Kırım yapılan referandum son-
rası Rusya’ya bağlanmıştı. Her ne kadar Rusya 
Kırım’ı ilhak etmiş olsa da mücadelenin uzantı-
ları halen Gürcistan, Ukrayna ve Polonya üzerin-
den devam etmektedir. ABD, eski Sovyet toprağı 
olan ve Rusya’nın deyim yerindeyse “arka bahçe-
si” olarak nitelendirilen bu ülkelere Kırım’ın ilha-
kı sonrası hedef olarak daha da odaklanmıştır ve 
bu ülkelerde NATO aracılığıyla -belki de rövanşist 
bir tavırla- etkinliğini artırmaya çalışmakta, Rusya 
da bu duruma karşı çıkmaktadır.  İki devlet ara-
sında benzeri bir vekâlet savaşı ve mücadele ha-
len Suriye’de de yaşanmaktadır. Her ne kadar he-
nüz iç savaş sona ermemiş olsa da geçmişte ABD 
Suriye’yi rejimin kimyasal silah kullanımı olmak 
üzere birçok kez müdahale etmekle tehdit edişi 
hatta kimi zaman tarih dahi verişi ancak yapılan 
operasyonlar sınırlı kalmış yahut Rusya’nın kar-
şı duruşundan ötürü rafa kaldırılışı halen akıllar-
da tazeliğini korumaktadır. Hatta hâlihazırda aynı 
mücadele Suriye’de savaşın sona erdirilmesi nok-
tasındaki çabalarda da sürmektedir. Sözüm ona 
Cenova konferanslarına her ne kadar farklı isim-
lendirilse de Astana sürecinin bir alternatif olarak 
sunulması, ABD’nin Astana sürecine destek ver-
memesi bir tesadüf değildir. 

İran ve Türkiye özelinde de durum farklı de-
ğildir. İran’ın devrimden bu yana geçen 30 yıllık 
zaman zarfında ABD karşıtı duruşunda pek bir 
değişiklik olmadığı göz önünde bulundurulur-
sa buradaki yeni durumun Türkiye’nin ABD ile 
ilişkilerde yakın geçmişe kıyasla belirgin biçim-
de değişen, dönüşen pozisyonu olduğu söylene-
bilir. Nitekim ABD’nin PYD/PKK’ya Suriye’de ilk 
destek vermeye başladığı dönemler esas alınırsa 
Türkiye-ABD ilişkilerinin yaklaşık son 5 yıldır 
ikili ilişkiler düzelmek bir yana her geçen gün 
daha da gerilediğini söylemek mümkündür. Öyle 
ki ABD 1974 Kıbrıs Barış Harekâtından sonra ilk 
defa Türkiye’ye yaptırım uygulamaya başlamıştır. 
Ancak ABD’nin tüm telkin ve tehditlerine karşın 
Türkiye’nin rahip Brunson konusunda geri adım 
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atmaması, İran’a yönelik yaptırımlara uymayaca-
ğını açıklaması, S-400 alımından vazgeçmemesi, 
aksine başta 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ 
ve PKK/PYD konusunda ABD’yi halen açık açık 
eleştirmeye devam etmesi, kısaca eskiden olduğu 
gibi ABD’nin çıkarları doğrultusunda değil ken-
di çıkarları doğrultusunda hareket etme iradesi 
ve başta Rusya olmak üzere alternatif arayışları, 
bu minvalde başta Rusya olmak üzere önemli güç 
odaklarıyla ilişkilerini olabildiğince geliştirme ça-
bası yeniden şekillenen uluslararası sistem konu-
sunda önemli ipuçları vermektedir. 

ABD’nin beklenmedik Avrupa Birliği hamle-
sine AB’nin de  cevabı aynı şekilde beklenmedik 
ölçüde sert olmuştur. Öncelikle sorunu diploması 
yoluyla çözmeye çalışan AB, sorunu çözememesi 
üzerine ABD’nin yaptırımlarına sessiz kalmamış 
ve mütekabiliyet esası çerçevesinde ABD menşeili 
ithal ürünlere aynı oranda ek vergi koymak su-
retiyle karşılık vermiştir. Dahası ABD yönetimine 
farklı tonlarda ve düzeylerde hayli sert eleştiriler 
getiren AB, ABD menşeili ürünlere ek yeni bir ver-
ginin işaretini vermiş, İran’a yönelik ABD yaptı-
rımlarına uymayacağını beyan etmiş hatta İran’la 
ticaret yapan şirketlere koruma garantisi vermiş-
tir. Bu bağlamda en son özellikle Fransa Cumhur-
başkanı Emmanuel Macron’un sözleri oldukça 
dikkat çekicidir. Artık Avrupa Birliği’nin ABD’ye 
güvenemeyeceğini söyleyen Macron Rusya ile di-
yalogu geliştirme ve AB’nin güvenliğinin yeniden 
kapsamlı bir biçimde ele alınması gerektiğini söy-
lemiştir.9 Fransa’nın ABD’ye güvenilemeyeceğini 
söylemesinin ardından Rusya önerisi oldukça ma-
nidardır. 

Ancak tüm bu gelişmelere karşı bazı gerçek-
lerin de farkında olmak gerekir. Zira ABD halen 
dünyanın en gelişmiş ekonomisine, teknolojisine 
ve en yüksek GSMH’sine sahip ülkesidir ve bu 
durum yakın bir gelecekte değişecek gibi gözük-
memektedir. Bununla birlikte yakın geçmişte de 
görüldüğü gibi ABD yönetimlerinde peş peşe cid-
di paradigma değişiklikleri olabildiğini, bu sebep-
le gidişatın bugünkünden görece yakın gelecekte 
daha farklı bir hal alabileceğini de göz önünde bu-
lundurmak gerekir. Nitekim Bush ve Obama dö-
nemi kıyaslandığında bu durum rahatlıkla görü-
lebilir. Bununla birlikte Çin haricinde Rusya dâhil 
diğer ülkelerin gelişmişlik bakımından ABD’yi 
yakalaması pek de gerçekçi bir beklenti değildir, 
dahası yeni gelişen güç odaklarının küresel bir 
aktörlüğe, ekonomiden insan kaynağına, tecrü-
beden teknolojiye değin bir dizi alanda ne denli 
hazır oldukları da hayli tartışmalıdır. Bu sebeple 
tek kutupluluktan çok kutupluluğa geçiş süreci-
nin kısa vadeden ziyade ancak orta yahut uzun 
vadede gerçekleşmesinin mümkün olabileceği, bu 
sürecin de ciddi mücadelelere sahne olacağı ve sü-
recin bir hayli sıkıntılı geçeceği beklentisi, gerçek-
leşmesi yüksek ihtimal olan bir gelecek öngörüsü 
olarak dile getirilebilir. 

Dipnotlar
1 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-44167550 https://

www.amerikaninsesi.com/a/trump-ulusal-guvenlik-strateji-aciklyor-
mcmaster-tartisma-yaratmisti/4168483.html https://www.aydinlik.
com.tr/tek-kutuplu-dunyanin-sonu-dunya-aralik-2017-1 https://
www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-44747829

2 https://www.trthaber.com/haber/dunya/rusyanin-seattle-
konsoloslugu-kapatildi-358416.html

3 https://tr.sputniknews.com/abd/201808241034886609-abd-
nin-rusya-ya-yonelik-yeni-yaptirimlari-belli-oldu/ http://
www.hurriyet.com.tr/ekonomi/abd-rusyaya-yeni-yaptirimlar-
uygulayacak-40923644 https://turkish.aawsat.com/2018/03/
article55385260/rus-diplomatlar-washington-onculugunde-
cok-sayida-ulkeden-sinir-disi-edildi http://www.karar.com/
dunya-haberleri/rusyadan-abdye-yaptirim-cevabi-ayni-sekilde-
karsilik-verecegiz-940490 https://www.bbc.com/turkce/haberler-
dunya-44747829

4 https://www.trthaber.com/haber/dunya/avrupa-birliginin-abdye-
vergi-misillemesi-basladi-371316.html https://www.dw.com/tr/
abnin-gümrük-misillemesi-yürürlüğe-giriyor/a-44317038 https://
tr.sputniknews.com/ekonomi/201807021034106163-abden-abdye-
vergi-misillemesi-uyarisi/

5 https://www.sabah.com.tr/dunya/2018/05/09/son-dakika-abd-iran-
ile-yapilan-nukleer-anlasmadan-cekildi

6  https://tr.sputniknews.com/trend/abd-iran-nukleer-anlasma-yeni-
yaptirim-geldi/ http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-
abdden-irana-yeni-yaptirimlar-40847380 https://www.dw.com/tr/
abdnin-iran-yaptırımları-başlıyor/a-44966213

7 https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201805231033551414-turkiye-
abd-celik-aluminyum-ek-vergi-hamle/ https://odatv.com/bu-kez-
turkiyeden-abdye-yaptirim-15081809.html https://www.bbc.com/
turkce/haberler-dunya-45029793

8 http://www.internethaber.com/trumptan-bir-tehdit-daha-ne-
olacagini-goreceksiniz-1897222h.htm https://www.mynet.com/
erdogan-i-isaret-eden-trump-tan-skandal-sozler-nato-da-bir-ya-da-
iki-diktator-var-110104296712

9 https://www.ahaber.com.tr/dunya/2018/08/27/fransa-

Türkiye’nin ABD ile ilişkilerde yakın geç-
mişe kıyasla belirgin biçimde değişen, 
dönüşen pozisyonu olduğu söylenebilir. 
Nitekim ABD’nin PYD/PKK’ya Suriye’de 
ilk destek vermeye başladığı dönemler 
esas alınırsa Türkiye-ABD ilişkilerinin 
yaklaşık son 5 yıldır ikili ilişkiler düzel-
mek bir yana her geçen gün daha da 
gerilediğini söylemek mümkündür. Öyle 
ki ABD 1974 Kıbrıs Barış Harekâtından 
sonra ilk defa Türkiye’ye yaptırım 
uygulamaya başlamıştır.
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Füze Başkan:
Serseri Para ve Küreselleşme Krizinde Türkiye

T ürkiye’nin bir süreden beri yaşadığı finansal kri-
ze sürüklenme süreci noktasında AK Parti kar-

şıtlarının genel tavrı hükümeti suçlamak ve 
bildiğimiz IMF reçetelerinin uygu-
lanıp ABD başta olmak üze-
re egemen güçler-
le tam uyum is-
teniyor. Önerilen 
en önemli reçe-
te de faiz arttırımı. 
Ancak bu reçeteye 
uyulmayıp faiz arttır-
madığı için Erdoğan 
çok sert ve suçlayı-
cı bir dille eleştiriliyor. 
Merkez Bankası’nın bağım-
sız olmadığı ve MB’yi kendi in-
hisarına alan Başkan Erdoğan’ın faiz konusunda 
ideolojik bir takıntıya sahip olduğu, bu yüzden de 
faizi arttırmayarak, dövizin yükselmesine göz yu-
marak ülkeyi bir ekonomik felakete sürüklediği 
bu eleştiride kullanılan en önemli tezler.

Ancak mesele bu çevrelerin sunduğu kadar 
basit değil, evet bir süreden beri Avrasyacı politi-
kalara daha çok eğilim gösteren -bu kesimle Erdo-
ğan, ulus devletin egemenliği konusunda iyi an-
laşıyor- Erdoğan küreselleşmenin mevcut halini 
sorguluyor. Ulus devlet olarak egemenlik hakla-
rını hiçe sayan ABD ve AB’den artık pek hazzet-
miyor. Onların önerdiği ekonomik politikalara ta-
mamı ile karşı çıkmasa da bu politikalara yöne-
lik ufak ayarlar yaptı. Hiç şüphesiz kayırmacı eko-

nomi anlayışı içinde kendi sermaye gücüne önce-
lik veren ve onların zenginleşmelerine fırsat tanı-

yan ve bunun için de ekonomik ola-
rak dezavantajlı ihale anlaşmala-

rı yapan ve bu nedenle de dev-
let harcamalarını çoğaltan bir 

anlayış güttüğü bir 
gerçeklik. Bü-

rokrasi de sa-
dakati liya-
katin önüne 
çıkarttığı da 

bunun da bü-
rokrasinin tel tel 

dökülmesine neden 
olduğu da bir başka gerçeklik. Dola-

yısıyla bunların ekonominin verimsizleşmesine 
neden olduğu bir hakikat. Ama ne olursa olsun 
son yaşanan olaylarda sonuna kadar haklı olan 
Erdoğan’ın, ABD’nin kendi taleplerini dayatarak 
Türkiye’nin göreli bile olsa bağımsızlığını hiç tak-
mayan bir tutum takınan ABD’ye ‘vazgeçilmez de-
ğilsiniz’ mesajını vererek çok doğru ve son dere-
ce onurlu bir tutum takındığı için desteklenmesi 
gerekiyor. Yok eğer bunun tersi bir tutum takınıp 
da ülkesini değil kendi kişisel iktidarını öne çıkar-
tırsa ve şimdinin tam tersine bir tavırla bazı ufak 
tavizler karşılığı uzlaşmaya giderse işte o zaman 
da sonuna kadar eleştirilmesi elzemdir/doğrudur.

Erdoğan Türkiye’ye operasyon yapılıyor -yani 
kendisine operasyon çekiliyor- derken de haklı-
dır. En son ABD mahfillerinin “Dolar 7 TL olacak 

Dilaver DEMİRAĞ

Küresel ekonomik istisna halini ekonomik bir Guantanamo’ya çevirmeye yönelik 
siyaset ekonomik bir faşizm içeriyor. Neofaşist bir başkan olarak Trump 
siyaseti tam da bunu içeriyor. Neoliberal hegemonya siyasetinin şiddet içeren 
boyutunun en çıplak hali ile dışavurumu olan bu siyaset geniş çaplı bir savaş 
durumuna doğru ilerlemeye yönelik olduğu için de dünya için gerçek bir tehdit.
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ve bunu yaparsanız Türkiye’yi kaybedersiniz, de-
nildiğinde belki de istenen tam da budur” şeklin-
de bir açıklama yapıldığı iddia edildi. Ki bu iddia 
doğru olmasa bile ABD’nin doğrudan dolar üze-
rinden bir diz çöktürme operasyonu yaptığı çok 
açıktır. 

Bunun ötesinde küreselci baronların Türkiye’ye 
operasyon yapıldığı iddialarının ne yazık ki somut 
hiçbir dayanakları yok. Ortada bir operasyon var 
ise bunu yapan ABD Başkanı ve Erdoğan’dan nef-
ret eden Neoconlar, Evanjelistler ve İsrail’dir. Roc-
kefeller ve Rothschild bu işin içindeki kişilerdir 
şeklindeki yaklaşımlar ise şu soruyu sormak du-
rumundadır: Bu baronlar kendilerine kapıları ar-
dına kadar açan bu iktidarı neden devirsin? İs-
rail ile ciddi bir düşmanlık güdülmez ve Kuzey 
Irak’tan ortak çıkartılan petrol tankerler ile İsrail’e 
giderken, İsrail ile ekonomi gayet kıvamındayken 
Rothschild ailesi neden Türkiye’yi batırmak iste-
sin ki? Bildiğimce Türkiye Petrolleri Anonim Or-
taklığı Kuzey Irak’ta ile ortak yatırımlara girişti. Bu 
yatırımlardan birisi Royal Dutch Shell ile yapıldı. 
Herkesin gayet iyi bildiği gibi Royal Dutch Shell’in 
sahibi Rotschild Ailesidir.1 Yine TPAO Exon Mo-
bile ile Karadeniz’de petrol arama sürecine girdi.2 
Malum Exon Mobile de Rockfeller ailesine ait. Her 
ikisi de 2010 yılına ait olsa da 2013 yılında TPAO 
ile Shell arasında da petrol arama anlaşması imza-
landığı belirtilmekte.3 Yapı Kredi’nin sahibi Kara-
mehmetlerin ortağı da Nat Rostchild.4 

Türkiye’de hem Rotschild’in hem Rockeffeler’in 
yatırımları var, bu şirketler Türkiye’yi terk etmedi-
ğine göre demek ki bunlarla bir sorun yok. Kal-
dı ki bu şirketlerin dolar sattığı, borsadan çıktığı-
na dair en ufak bir kanıt da yok sanırım. Böyle bir 
şey olsaydı BDDK’nın bunun bilgisini vermemesi 
düşünülemezdi. Kısacası para baronlarının husu-
sen herhangi bir operasyonları mevcut değil. El-
bette bunun olmadığı ya da olmayacağına dair de 
kesin bir şey söylemek zordur.

1 TPAO, Irak için Shell ile söz kesti http://www.elektrik-
port.com/sektor-rehberi/tpao-irak-icin-shell-ile-soz-
kesti/2413#ad-image-0

2 Karadeniz’de TPAO-Exxon Mobil işbirliği http://ekonomi.
haber7.com/ekonomi/haber/410134-karadenizde-tpao-
exxonmobil-isbirligi?wr=1

3 Shell: TPAO İle Petrol Arıyoruz https://enerjigunlugu.net/ice-
rik/3052/shell-tpao-ile-petrol-ariyoruz.html

4 Karamehmet’in Yeni Ortağı Nat Rothschild https://www.
myfikirler.org/karamehmetin-yeni-ortagi-nat-rothschild.
html

Ancak operasyonun J. P. Morgan damgası taşı-
dığı söylenebilir. Çünkü J. P. Morgan Türkiye’deki 
en büyük finansal yatırımcılardan birisi. ABD’li 
yatırım bankası Morgan Stanley, seçim sonrasına 
ilişkin dolar/TL ile ilgili ilk tahminlerini açıkladı. 
Bankanın tahminlerine göre bu yılın son çeyreğin-
de dolar 5 seviyesini aşacak. Banka takip eden dö-
nemde kurun gevşeyeceğini öngördü.5

 Uzun süredir Türkiye’nin riskli ülke olduğu 
haberlerini yapan, ekonomi yönetimine Goldman 
Sachs’ın beklediği isimler girmediği için Sachs 
“çok kırıldı”! diyebiliriz. Nitekim bir haber site-
sinde yer alan yeni kabine tahminlerinde “Türki-
ye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükek-
şi ve Goldman Sachs’ın Türkiye Ülke Direktörü 
olan Çağlayan Çetin’in ekonomi yönetiminde kri-
tik roller alması bekleniyor” denerek şirketin eko-
nomiye tamamı ile yerleşmesi beklendi.6 Morgan 
Stanley sürekli negatif haberler ile algı yönetimi 
yaratıyor, amacının ise Türkiye’yi bir faiz kıskacı-
na sokmak olduğu anlaşılıyor.7

J. P. Morgan tarafından yapılan bu tür açıkla-
malara göre Türkiye’deki dolar krizi diğer piyasa-
lara da bulaşacak ve bundan dolayı yeni bir küre-
sel ekonomik kriz ihtimali söz konusu. Kısacası 
dünyanın en büyük yatırım bankacılarından biri 
olarak ülke üzerinde negatif algı oluşturmak su-
retiyle ülkeden sermaye kaçışını hızlandırarak bir 
çöküşe yol açmak ve Türkiye’nin IMF’ye muhtaç 
hale gelmesi bu banker operasyonunun temel he-
defi. Bu durumda ekonomimiz başta Morgan ol-
mak üzere uluslararası şirketler tarafından teslim 
alınırken Erdoğan da bu çöküşün müsebbibi ola-
rak kaybederek iktidardan gitmiş olacak. Bütün 
bu spekülasyonların merkezinde Morgan’ın olma-
sı Morgan’ın Türkiye de dâhil Asya pazarından çe-
kilmek istemesi ile ilişkili görünüyor. Çünkü ola-
sı bir Asya krizinde Morgan ciddi bir ekonomik 
kayıp yaşayabilir. Tam da bu nedenle J. P. Morgan 
Chase, Asya merkezli bir ana yatırım şirketi olan 
Global Özel Fırsatlar Grubu’nu 1 milyar dolardan 
fazla bir değerleme için satışa çıkarıyor.8

5 Morgan Stanley‘den dolar tahmini: Son çeyrekte 5 lirayı aşacak

6 Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri 
bunu konuşuyor http://www.mynet.com/haber/politika/kab-
ine-icin-surpriz-isimler-gundemde-ankara-kulisleri-bunu-
konusuyor-4234848-1

7 J.P Morgan, Merkez’den faiz artışı bekliyor http://www.
borsagundem.com/haber/jp-morgan-merkezden-faiz-artisi-
bekliyor/1312749

8 JP Morgan To Sell Asia İnvestment Business https://www.
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Çünkü Erdoğan’ın ülke ekonomisi de dâhil 
tüm alanlarda tam hâkim olması ve hiç de bu şir-
ketlerin istediği gibi hareket etmemekte kararlı ol-
ması bu şirketler için de Erdoğan’ı “İstenmeyen 
Adam” konumuna düşürmeye yetiyor. Diploma-
tik dilde istenmeyen adam ilan edilmesi o kişinin 
o ülkeden sınır dışı edilmesi anlamına gelir. Bu 
anlamda Erdoğan ABD-İsrail hattından sınır dışı 
edilmek istenerek bu ikilinin yeni dünya düzeni 
için problem olduğu ve artık sorun olmaktan çık-
ması gerektiği ifade edilmekte.

Papaz Bahane Asıl Neden Eksen Değişimi

Basınımız dâhil herkes ABD ile Krizin Papaz 
Brunson yüzünden çıktığını sanarak adeta koro 
halinde “papazı ver” temposu ile Papaz Brunson 
verilirse ABD ile Türkiye arasındaki krizin bitece-
ğini, böylece kur üzerinden vurulduğu düşünülen 
Türkiye ekonomisinin düzeleceğini düşündürtü-
yor. Dahası ABD’nin papaz üzerinden Türkiye’ye 
saldırdığı kanısındalar oysa ki bu koca bir yalan. 
Ortadoğu ve ABD konusunda İngiltere’nin dene-
yimli gazetecilerinden Robert Fisk Independent 
gazetesinde çıkan “Az bilinen bir pastör yüzün-
den ABD Türkiye ile ticaret savaşına mı girecek? 
Tek bir kelimesine bile inanmayın!” diyerek Brun-
son olayının aslında bir tür ‘kuşa bak kuşa’ ola-
yı olduğunu aktarıyor. ABD’nin masumlar edebi-
yatının inandırıcılıktan uzak olduğunu söylüyor 
Fisk.9

Hâsılı Papaz bahane, asıl mesele Erdoğan 
Türkiye’sinin kayıtsız şartsız ABD’nin sözünü din-
lemiyor ve ABD’nin beklentilerini karşılamıyor ol-
masından dolayı ABD ekseninden uzaklaşması. 
Ancak unutulmamalı ki güvensizlik tek taraflı de-
ğil, ABD Türkiye’yi dikkate almayınca, müttefikli-
ğe aykırı davranınca Türkiye de eksen değişimine 
yöneldi. Nitekim ABD’nin en önemli dış politika 
dergisi Foreign Affairs’de Amanda Sloat imzası ile 
yayınlanan “ABD-Türkiye İlişkisi Nasıl Korunur?” 
başlıklı makale de Ankara’nın beklentilerini, ABD 

ft.com/content/268df9d0-6677-11e3-aa10-00144feabdc0

9 Robert Fisk, A US Trade War With Turkey Over A Little 
Known Pastor? Dont Believe A Word Of İt (Az bili-
nen bir pastör yüzünden ABD Türkiye ile ticaret savaşı-
na mı girecek? Tek bir kelimesine bile inanmayın) https://
www.independent.co.uk/voices/us-turkey-trump-erdogan-
trade-war-a8493956.html Türkçesi: Robert Fisk: ‘Papaz kri-
zinin bir kelimesine inanmayın https://www.gazeteduvar.
com.tr/gundem/2018/08/16/robert-fisk-papaz-krizinin-bir-
kelimesine-inanmayin/

ile yaşanan gerilimleri sıraladıktan sonra şunla-
rı yazıyor: “ABD, Ankara’nın S-400 füze savunma 
sistemini Rusya’dan satın alma planları konusun-
da da endişe duyuyor. Bu sistem NATO ile birlik-
te çalışamaz ve ABD’nin bir Avrupa konsorsiyu-
munun parçası olarak Türkiye’ye sattığı F-35 ste-
alth savaş uçağı güvenliğini tehlikeye atabilir. Bu 
planlar, Türkiye’nin stratejik yönelimini ittifaktan 
uzaklaştırıp değiştirmediği konusunda daha geniş 
sorular sorduruyor.”10

Kısacası esas mesele Brunson değil esas me-
sele, Türkiye’nin ABD-İsrail ekseninden çıkma-
sı. Tam da bu yüzden Trump’la birlikte kabine-
de yükselen Neocon’lar Trump’ı Türkiye’ye kar-
şı kışkırtıyorlar. Peki onların derdi ne? Görü-
nüşte ABD’deki tüm Türkiye karşıtı yazılar gibi 
Neocon’lar da Erdoğan’ın demokrasiden uzak-
laşmasına, otoriterleşmeye dikkat çekiyorlar, 
Erdoğan’ın diktatör olmasından şikâyet ediyor-
lar. Ama bu dış cilasını bir yana bırakırsak onların 
asıl meselesi Erdoğan’ın İslâmi yönelimli milliyet-
çiliği. Nitekim Neocon yazarlardan Michael Rubin 
diğer bir Neocon yazar Daniel Pipes gibi yazarlar 
Erdoğan Türkiye’sini adeta Suudi Arabistan’la ya-
rışır bir İslâmcı yönelim içinde gösteriyor.11

Yeni Kriz Beklentisi ve Füze Yaptırımlarının Neticesi

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var: Dolar 
meselesi yeni başlamadı, FED 2013 yılında faiz 
arttırma kararı aldığından itibaren dolar yükseli-
yor. Buna eşlik eden yaptırımlar ve ticaret savaş-
ları ile yeni sanayileşen ülkelerin önemli bir bölü-
münde döviz kuru sorunu yaşanıyor ve bu ülke-
lerin para birimi düşüşe geçiyor. Yuan, Meksika 
Pezosu, Hindistan Rupisi, Brezilya Reali, Meksika, 
Şili ve Kolombiya Pesosu’nun da değer kaybetme-
sine neden oldu. İki yıldır minimum seviyelerin-
de seyreden Rus Rublesi, ABD’nin yaptırımları ne-
deniyle ikili baskı altında kaldı. Gelişmekte olan 
ekonomiler sarsıntı geçiriyorlar. Doların değeri 
faiz artırımı kararı sonrasında son altı ay içinde 

10 Amanda Sloat, How to Save the U.S.-Turkey Relationship 
https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2018-07-30/
how-save-us-turkey-relationship

11 Here’s How We Can Make Turkey’s President Pay A 
Price For His Crackdown On Journalists (Türkiye’nin 
Cumhurbaşkanının Gazetecilere Yönelik Baskısı İçin Bir 
Bedel Ödemesini Nasıl Sağlayabiliriz?) https://www.was-
hingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2018/04/05/
heres-how-we-can-make-turkeys-president-pay-a-price-for-
his-crackdown-on-journalists/?utm_term=.ac0c14f94020
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diğer büyük para birimlerine karşı % 6’dan fazla 
arttı. Bu bir ekonomik savaş, evet Erdoğan’ın sözü 
bir hakikati işaret ediyor. Sadece Türkiye’ye değil 
ABD için bütün potansiyel ekonomilere dönük bir 
savaş bu. Savaşın ideolojik saiki ekonomik ulus-
çuluk silahı ile kur. Uluslararası Para Fonu’nun 
tahminlerine göre 2009 yılında gelişmiş ülkeler 
% 0.7 küçülürken, gelişmekte olan ülkeler % 4,3, 
BRIC ülkeleri % 5 büyümüştü. 2018 yılına geldi-
ğimizde ise manzara değişti. 2018 yılına girerken 
dünya ekonomisinin görünümü özetle şöyleydi: 
Gelişmiş ülkelerde büyüme oranı yüksek düzey-
lerde seyretmekteydi. 2017 yılının üçüncü çeyre-
ğinde GSYH12, 2016 yılının aynı çeyreğine göre 
ABD’de % 2,3, Euro alanında ise % 2,5 yükseldi. 
AB üyesi ülkeler içinde büyüme oranı Almanya’da 
% 2,8, Fransa’da % 2,2 ve İtalya’da % 1,8’e ulaştı. 
AB’de bütçe açığı risk olmaktan çıktı. Euro alanın-
da bütçe açığının GSYH oranı Maastricht kriterle-
rinin bile altına geriledi, % 1,3’e düştü. Bütçe açı-
ğında başı % 3,5 ile ABD ve % 4,4 ile Japonya çe-
kiyor. Gelişmiş ülkelerde enflasyon düşük düzey-
lerde. Euro alanında enflasyon % 1,5. ABD’de % 
2,2, İngiltere’de % 3,1 ve Japonya’da % 0,2. Dün-
ya ekonomisinde kırılganlık daha çok dış denge 
sorunu olan yükselen ekonomilerden kaynaklan-
makta. Büyüme oranlarına baktığımızda G-20 ül-
kelerinin büyüme oranları şöyle:

Bu ülkeler arasında başı yüzde 11,1’lik büyü-
me oranına rağmen, cari açık/GSYH oranı yüzde 

12 GSYH Gayrisafi yurt içi hasıla, bir ülkenin ekonomik büyük-
lüğünün birkaç ölçütünden biridir. GSYİH, Gayr Safi Milli 
Hasıladan farklı olarak, bir ülke sınırları içerisinde belli bir 
zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para 
birimi cinsinden değeridir.

4,7’ye ulaşan Türkiye çekmekte. Türkiye’yi yüz-
de 3,7 ile Arjantin izliyor. Türkiye, Güney Afrika 
ve Brezilya ile birlikte yükselen ekonomiler içe-
risinde en yüksek işsizlik oranına da sahip olan 
ülke. İşsizlik oranı Güney Afrika’da yüzde 27,7, 
Brezilya’da yüzde 12,2, Türkiye’de yüzde 10,6. 
Yani büyüyen ekonomiler bir süredir patinaj yapı-
yor. FED kararları tam da bunu garantilemek için 
alınan kararlar.

Jubilee Borç Kampanyası tarafından yapılan 
analiz, verilerin mevcut olduğu 122 gelişmekte 
olan ülke genelinde ortalama dış borç ödemeleri-
nin 2014 yılında % 6.7’lik bir artışla, 2016’da % 
9,7’ye yükseldiğini göstermektedir. Bu, 2007’den 
bu yana en yüksek seviyedir. Dünyanın çoğu do-
larla borç alıyor ya da ABD hükümetine ve ABD 
şirketlerine dolar olarak borç veriyor. Faiz oranla-
rındaki bir yükseliş, ABD’ye para akıtılmasını teş-
vik ederek, doların diğer ülkelere göre yukarı doğ-
ru itilmesini sağlayacaktır. FED’in fon oranında-
ki artış, borçlanma maliyetini de artıracaktır. Yani 
ABD şu anda doları çekerek gelişmekte olan eko-
nomilerin borç krizini derinleştirmekte, ekonomi-
lerini yavaşlatmakta ve doları çekmek suretiyle bu 
ülkelere dönük para akışını keserek ekonomilerin 
motorunun yağsız kalmasına yol açmakta.

Gelişmekte olan ülkelerin kâbusu, 2008 krizi-
nin ardından başlayan merkez bankalarının tahvil 
satın alarak piyasaya verdikleri yüklü paranın ar-
tık geri çekiliyor olması. Merkez bankalarının pa-
rasal genişleme ile piyasaya verdikleri para mikta-
rı 19.1 trilyon dolara çıkmıştı.

Şimdi ise başta FED olmak üzere bu süreç ter-
sine dönüyor. Peki, FED’in geri çektiği para mik-
tarı ne kadar? Öncelikle FED’in faiz artırım süre-
ci ile bu durum bire bir paralel gelişiyor. Faiz art-
tıkça ABD tahvillerine ilgi artıyor. Yatırımcılar ge-
lişmekte olan ülkelerden çıkıp ABD’ye gidiyor. 
Banka Ekim 2017’de başlattığı bu süreç ile ay-
lık 6 milyar dolar çekiyordu. Diğer varlık satışları 
ile bu tutar 10 milyar dolara çıkıyordu. 180 mil-
yar dolar bu yolla gelişmekte olan ülkelerden çı-
kıp AB’ye gitmiş durumda. Eylül sonuna kadar ise 
toplam tutar 300 milyar dolara ulaşacak. Ekim-
den sonra da her ay 50 milyar dolar ABD’ye aka-
cak. Daha da korkuncu eğer şimdiye kadar oldu-
ğu gibi 3 ayda bir 10 milyar dolarlık artışlar de-
vam ederse 3 yılda ABD verdiği parayı geri alacak. 
Belki de daha da fazla parayı emecek. İşte tüm ge-

Temel Karamollaoğlu
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lişmekte olan ülke piyasalarını da asıl olarak bu 
yeni hesap bozuyor.13

Tüm bu toz duman arasında asıl konuşulan ise 
tüm bunların yeni bir ekonomik krizi tetikleyebi-
leceği. Bu krizin ise öncekilerden çok daha derin 
olacağı, çok daha büyük hasarlar vereceği yönün-
de. Bu yönde uyarılar çeşitli kanallardan geliyor 
mesela bunlardan birisi Küresel finans düzeninin 
karanlıklar prensi Georges Soros. Soros dünyanın 
İran nükleer silah anlaşmasının sonlandırılması ve 
Pasifik ittifakının bitirilmesi gibi sorunlar ile karşı 
karşıya olduğunu söyledi. Soros’a göre tüm bunlar 
ekonomi için sıkıntılı sinyaller.14 Finans uzmanı, 
trend tahmincisi ve demografik araştırmacı Harry 
Dent büyük bir balonun içinde olduğumuzu söy-
lüyor. Ona göre tarihin en büyük balonu patladı... 
Ve yakında geliyor Dowe Jones’un15 iflas çizgisi 
kabul edilen çöküş bandı olan 11.000’ni de aşarak 
12.000’ne vurarak çökeceğini söylüyor.16

Krize dair bir başka uyarıda ünlü ekonomi po-
litik gazetesi Financial Times’dan geliyor. William 
White imzasını taşıyan “Şimdi Bir Sonraki Finan-
sal Krize Hazırlanmaya Başla” başlıklı makalede 
ekonomik krize neden olacak borç krizine dikkat 
çekiyor: “Küresel para politikası uzun yıllar “çok 
kolay” olmuştur. Yine de artık kendi yapımı bir 
borç tuzağına düştüğü netleşiyor. Mevcut para-
sal yol üzerinde devam etmek, etkisiz ve giderek 
daha tehlikeli. Ancak herhangi bir tersine çevirme 
de büyük riskler içerir. Başka bir krizin patlaması 
ihtimali artmaya devam ediyor. Sadece parmakla-
rınızı birbirine geçirerek ve “asla gerçekleşmeyebi-
lir” diye dua etmek en azını söylemek için uygun-
suz görünüyor.”17

13 Döviz kurunu yükselten ana neden ABD’ye geri dönen aylık 
50 milyar dolar http://finans.mynet.com/haber/detay/doviz/
doviz-kurunu-yukselten-ana-neden-abd-ye-geri-donen-
aylik-50-milyar-dolar/170592/

14 Soros‘tan Finansal Kriz Uyarısı https://www.businessht.com.
tr/piyasalar/haber/1990087-soros-tan-finansal-kriz-uyarisi

15 Dow Jones New York’ta bir borsa ismi değildir. Wall Street’te 
bulunan New York Stock Exchange ‘in içindeki endeks-
lerden en unlusunun adıdır. New York Menkul Kıymetler 
Borsası’nda işlem gören dünyanın en büyük 30 şirketinin 
hisse senetlerinden oluşan bir endekstir. Dow Jones endek-
sinde yer alan başlıca hisse senetlerini şöyle sıralayabiliriz; 
Microsoft, JP Morgan, Citigroup, IBM, MC Donalds, Verizon, 
WalMart, Visa ve Nike.

16 Jane Wollman Rusoff, Biggest Crash Ever Is (Probably) 
Coming by 2020: Harry Dent (En Büyük Çarpışma 
(Muhtemelen) 2020 Yılında Geliyor: Harry Dent) https://
www.thinkadvisor.com/2017/11/30/biggest-crash-ever-is-
probably-coming-by-2020-harr/

17 William White, Start Preparing For The Next Financial 

Kriz uyarıları ekonomistler, ekonomi gazeteci-
leri yanında Soros ve Bil Gates gibi isimler tara-
fından da yapılınca bu işin eli kulağında olduğu 
anlaşılıyor. Ve herkes aynı noktada uyarıda bulu-
nuyor; ekonomik olarak nakit bolluğunun oldu-
ğu dönemde borçlanarak ekonomik büyümeleri-
ni finanse edenler şu anda tam da bu borç krizi 
nedeni ile batacak, daha doğrusu batırılacak. Yani 
bir kez daha birileri merdiveni itecek ve dünyanın 
gelişmiş ekonomilerinin gelişmekte olan ekono-
milerini çukura itip kendine bağlı tutma siyaseti 
güdeceği anlaşılıyor.

Bu kriz kehanetlerinde en çok konuşulan ise 
Türkiye. Bir sonraki krizin Türkiye’den başlayaca-
ğı çok konuşulmakta. Bunu söyleyen kişi ise Ja-
mes Rickards, Kur Savaşları, Çöküşe Giden Yol 
gibi çok önemli kitapların yazarı. Pentagon’un 
ve CIA’nın danışmanı. James Rickards yazısında 
Türkiye’nin yükselen piyasa (emerging market) 
olarak büyük sükse yaptığını, ucuz dolardan ya-
rarlanarak uzun süre büyüdüğünü ve ancak ge-
linen noktada çökeceğini bildirmiş.18 Rickards, 
Rusya, İran, Suriye ve Kürtlerle ilişkili jeopolitik 
risklerin ekonomik sonuçları olduğunu belirtiyor. 
Bunun da en önemli göstergesi, Türkiye’nin dış 
borç yükünün kontrolden çıkmasıyla aynı zaman-
da Türkiye’nin Batı’dan giderek daha fazla izole 
edilmesidir.

Plan açık ABD yaptırımları arttırarak Türkiye’yi 
daha fazla Rusya-Çin-İran aksına itecek, Türkiye 
sadece ABD yörüngesinden değil AB yörüngesin-
den de çıkacak ve yüzünü tamamı ile ABD düş-
manlarına çevirecek, gerilen ilişkiler sonucu Tür-
kiye NATO’dan ayrılacak, böylelikle derin bir 
ekonomik krize girecektir, bu da Türkiye’ye kre-
di açan Avrupa bankalarını kredi krizine sokacak. 
Bu şekilde hem İran hem Rusya hem Çin hem de 
diğer gelişmekte olan ekonomiler de Türkiye ile 
batacak. ABD de bu şekilde yeniden süper dev-
let olarak rahatlıkla tek kutupluğu dayatabilecek. 
Ama evdeki hesap çarşıya uymuyor. ABD’nin çek-
tiği silah kendisine de patlayacak ve ABD ekono-
misi de krize girecek.

Kısacası beynini İsrail’e kiraya veren Neocon-
lar bir kez daha kendi kazdıkları kuyuya düşecek, 

Crisis Now, https://www.ft.com/content/e1dc1286-0ccb-
11e8-bacb-2958fde95e5e

18 James Rickards Turkey Will Be Ground Zero in the Next 
Global Debt Crisis https://dailyreckoning.com/turkey-will-
ground-zero-next-global-debt-crisis/

Muharrem İnce
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bu gayet açık. Çünkü ekonominin küreselleşmesi 
demek bütün ekonomilerin bir biçimde birbirine 
bağlanması demek. Bu bakımdan birinin krizi di-
ğerlerinin de krizi demek ve ABD istese de isteme-
se bu gemide; herkese ne olacaksa ona da aynısı 
olacak!

Kriz Çıkartma ve Ekonomik İstisna Hali

ABD’nin şu anda dünyada uyguladığı yaptı-
rımlar ve ekonomik savaş yolu ile baskı kurma, 
talebinin gerçekleştirmek için adeta bir diz çök-
türme davranışı tek kelime ile neofaşist bir davra-
nış. Ancak daha önemlisi küresel ekonomik istis-
na hali uygulama çabası da diyebiliriz. Uluslara-
rası sistemde ABD, eşitler arası birinci olmaya da-
yanan görece ayrıcalıklı bir siyaset güdüyor. Mev-
cut kurumların büyük bir bölümü ABD damgası 
taşıdığı için herkes bilir ki ABD burada göreli bir 
avantaja sahiptir. Ancak Trump iktidara gelince-
ye kadar ABD ayrıcalıklı bile olsa bunu batılı part-
nerleri ile ortaklık ilişkisini korumaya ve meşrui-
yet çerçevesinde özellikle ekonomi alanında ulus-
lararası hukuka uygun davranıyormuş imajı ver-
meye dikkat ederdi. Trump ile birlikte bu has-
sas/estetik yaklaşımlar tamamen göz ardı edilme-
ye başlandı, adeta eski western filmlerinde olduğu 
gibi güçlü olanın güçsüze istediğini dayattığı vah-
şi batı imajına uygun bir Amerika gündeme geldi. 
Trump Breton-Woods kurumlarını, oluşan ulus-
lararası düzeni dikkate almadan ABD üstünlüğü-
nü esas alan bir düzen tesis ediyor. “Önce Ame-
rika” vizyonu, buna dayanan üstünlükçü anlayı-
şı ve acımasız işlemciliği ile ABD’nin genel olarak 
devam ettirdiği stratejik ana akımdan kesin olarak 
radikal bir sapma sergiledi. Gerçekten de, ulusla-
rarası enternasyonalizmin temel ilkelerini açıkça 
reddediyor ve ABD’nin liberal uluslararası düzene 
karşı tutumunu açıkça göz ardı ediyor. Trump’ın 
ardındaki en önemli isim ve gölge başkan olarak 
görülen Mike Pence’in de dış politikasını iki değer 
belirliyor ki bu da temel de Trump ile uyuşuyor. 
Cumhuriyetçi kurumlaşmanın yeniden kucaklaş-
ması ve Hıristiyan sosyal muhafazakâr düşünce-
nin saldırgan bir şekilde savunulması… ABD dış 
siyaset çevrelerinde birçoğu onu bir “şahinler şa-
hini” ya da en büyük Neocon olarak tanımlar. 
Irak Savaşı’nın güçlü bir savunucusuydu, askeri 
gücün yılmaz savunucusu ve “Amerikan değerle-
ri” için güçlü bir şekilde ayağa kalktığı biliniyor. 

Her ikisi de güç merkezli baktıklarından ulusla-
rarası hukuku bypas etmekte bir beis görmüyor-
lar. “Önce Amerika, Amerika Üstündür” mantığı 
ile ABD’nin her şeyi yapabilme hakkı olduğunu 
düşünüyor. Bu bakımdan onun ekonomik savaş 
mantığı ile ABD’de yaygın bir biçimde kullanılan 
füze gibi yaptırımlar uygulaması ekonomik düzen 
bakımından da tam bir istisna haline işaret ediyor.

İstisna hali kavramı genellikle Carl Schmitt’e 
atfedilen bir kavram. O bu kavramı mucizeye ben-
zetir; mucize bir dönüşüme eşlik eden olağanüs-
tü bir durum ise siyasi açıdan da istisna benzer-
dir. Dinsel açıdan mucize olağan zamanda bir ke-
sinti yaratır, ihtişamı bir huşu duygusuna yol açar. 
Huşu Tanrıya boyun eğme, gönlün korku ve say-
gı ile dolmasıdır. İstisna da devlet egemenliği açı-
sından benzer bir durum yaratır, devlet tüm gücü 
ve eziciliği ile yurttaşları üzerine egemenlik tesis 
eder. Egemenlik İlahi bir özellik taşır ve İbrahimî 
dinlerdeki tevhid gibi mutlak, bölünemez, sınır-
landırılamazdır. Bu yüzden de siyasi açıdan tam 
bir itaat ve mutlak saygı talep eder. Schmitt ege-
menliğe mutlak bakan biridir, bu bakımdan istis-
naya karar verebilecek tek güç te egemen olarak 
devlettir. İstisna olağan hukukun askıya alınması-
dır. Mucize gibi istisna da egemen tarafından hu-
kukun askıya alınabilmesidir. İstisna mucize gibi 
yeni bir durum ortaya çıkarır; nasıl yaradılış her 
an yeniden oluşup bozulan bir hal ise, istisna da 
hukuk düzeninde bilinen hukuku bozup yeni bir 
hukuk ortaya çıkarma biçimidir. Dikkat edildiyse 
siyasi olgulara tamamı ile dini bir anlam yükleni-
yor. Bu bakımdan Schmitt aslında modern devle-
tin müşrik ve firavuni karakterini net olarak orta-
ya çıkartan kişidir.

Onun deyimi ile “Egemen olağanüstü hale ka-
rar verendir”. Siyasi karar somut durumlar ortaya 
çıktığında buna kimin karar verebileceği ile ilgi-
lidir. Tartışılan somut uygulamadır, yani bir an-
laşmazlık durumunda kamusal çıkarı veya devle-
tin çıkarını, kamu güvenliği ve düzenini... Neyin 
oluşturduğuna kimin karar vereceği gibi... Ancak 
bu durum, egemenliğin öznesine ilişkin soruyu 
yani egemenliğe ilişkin soruyu güncel kılar. Ne 
acil bir durumun ne zaman söz konusu olduğu 
kesin şekilde belirlenebilir ne de böyle bir durum-
da nelerin meydana gelebileceği içerik bakımın-
dan tek tek sayılabilir, hele gerçekten son derece 
acil bir durum ve bunun bertaraf edilmesi söz ko-
nusu olursa... Burada, yargılama yetkisinin ön şar-
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tı kadar içeriğinin de sınırlandırılmaması zorunlu-
dur. O nedenle, olağanüstü halde hukuk devleti 
anlayışına uygun bir yetki yoktur. Anayasa, böyle 
bir durumda, olsa olsa kimin müdahaleye yetkili 
olduğunu belirtebilir... 19

Bu anlamda Trump’ın uyguladığı ekonomi po-
litikaları tam da Schmitt’in kullandığı manada is-
tisna haline denk düşüyor. Dünya Ticaret Örgütü, 
Washington Konsensüsü sonrası kurulan bir ku-
rum, uluslararası ticaretin liberalleşmesi için ça-
lışan bu kurum, Dünya Bankası ve IMF ile aynı 
amaca hizmet ediyor. Sonuçta bu kurumlar meş-
ru bir hukuk normuna rızaya dayanıyor, tek taraf-
lılık yerine -görünüşte bile olsa- iki taraflı anlaş-
malar üzerinden yürüyor. Anlaşma yapmak için 
de belirlenmiş açık belli kurallar var. En önem-
lisi ise Dünya Ticaret Hukukunu tayin eden hu-
kuk kuralları söz konusudur. Dünya Ticaret Ör-
gütü bu amaca yönelik kurulmuş bir yapı. Özel-
likle, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemler-
de uluslararası ticaretin bir kısmı, iki taraflı ya da 
çok taraflı anlaşmalar ve uluslararası örgütler ara-
cılığıyla gelişmesinde hukuki nitelikteki bir kura-
lın yardımına ihtiyaç duymuştu. Ticaretin serbest-
leştirilmesini ve belirli kurallar içinde yapılması-
nı amaçlayan GATT (General Agreement on Tar-
rifs And Trade/Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması) 1947 yılında 23 devlet tarafından im-
zalanarak yürürlüğe girmişti. Uluslararası Ticaret 
Organizasyonu’nun (ITO) kurulmasını amaçlayan 
bir girişimin sonuçsuz kalması nedeniyle imzalan-
mış olan bu anlaşma, ticaretin serbestleştirilmesi-
ni ve ticaretin adil kurallar içerisinde anlaşmaya 
taraf olanların eşit kabul edildiği bir yapıyı amaç-
lıyordu. Bu anlaşma 1995 yılında kurumsal bir 
yapıya kavuşarak Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) 
dönüşmüş ve asıl amacını gerçekleştirmiş oldu. 
Dünya çapında, 2013 senesine kadar toplam 159 
üyeye ulaşan bu yapı kendisinde birçok anlaşma 
ve protokolleri barındırmaktadır. Üye devletler, 
imzalamış oldukları bu anlaşmalar ve DTÖ kural-
ları çerçevesinde hareket etmek zorundadır. Üye-
ler, DTÖ üyelik protokolleri gereğince kendi iç ti-
caret hukuku ve politikalarını DTÖ’nün kuralla-
rına uyarlamak zorundadırlar. Bu anlamda dünya 
ekonomik düzeni görünüşte bile olsa hukuki bir 
çerçevede yürümekte. Bu hukuki düzene göre üye 

19 Schmitt, C. Siyasi İlahiyat Egemenlik Kuramı Üzerine Dört 
Bölüm, (çev: E. Zeybekoğlu), Dost Yayınları, Ankara, 2002, 
s.13-16.

ülkelerin ticari partnerleri arasında ayrım yapma-

masını zorunlu kılmaktadır. Bir başka deyişle, bir 

üye ülke, herhangi bir ülkeye tanıdığı elverişli bir 

rejimi koşulsuz olarak tüm üye ülkelere uygula-

mak zorundadır.

Trump’ın yıktığı tam da bu oldu hatta DTÖ, 

Trump’lı ABD’yi kurallara uyması konusunda 

uyardı. Ama Trump tınmadı bile. İşte bu yüzden 

Trump dünya ticari düzeni açısından istisnaya tek 

taraflı olarak belirleyen bir egemen konumunda. 

Güç dili ile konuşan Trump ‘güçlü olan benim ve 

kuralları da ben koyuyorum’ diyerek, hukuki da-

yanağı olmayan ek vergiler ile uluslararası ticaret 

hukukunu, normlarını askıya almakta ve küresel 

çapta hukukun olmadığı bir belirsizlik/kaos üret-

mektedir. Trump’ın küresel ticarete yönelik politi-

kalarının potansiyel etkisi büyük ölçüde tartışma-

lıdır. Nitekim Fordham Üniversitesi’nde bir hu-

kuk profesörü olan Matt Gold, tarifelerin -onay-

lanması halinde- uluslararası ticaret anlaşmaları-

nı ihlal edilmiş olacağını ve tüm küresel ekono-

miyi etkileyeceğini söyledi. Hareket, diğer ülkeleri 

benzer eylemlerde bulunmaya bile teşvik edebilir. 

ABD’nin DTÖ kurallarını umursamayıp, eğer çok 

sıkışırsa da DTÖ üyeliğini askıya alması halinde 

tüm küresel ekonominin çökebileceğine dikkat 

çekmektedir. Agamben’in hukukun askıya alındı-

ğı ve insanlara her şeyin yapılabildiği kamp me-

taforunu ekonomiye uyarlarsak Trump’ın hukuku 

umursamayan ve tahakkümü öne çıkartan baskı-

cı siyaseti ekonomik bir faşizm düzeni dayatıyor. 

Kriz ise onun ABD’nin çöküşünü engellemek için 

savaşa başvurabilme potansiyelini arttırıyor. Bu 

anlamda Trump’ın Türkiye için uyguladığı siyaset 

tam bir baskı ve tahakküm siyaseti.

Küresel ekonomik istisna halini ekonomik 

bir Guantanamo’ya çevirmeye yönelik bu siyaset 

ekonomik bir faşizm içeriyor. Neofaşist bir baş-

kan olarak Trump siyaseti tam da bunu temsil edi-

yor. Neoliberal hegemonya siyasetinin şiddet içe-

ren boyutunun en çıplak hali ile dışavurumu olan 

bu siyaset geniş çaplı bir savaş durumuna doğru 

ilerlemeye yönelik olduğu için de dünya için ger-

çek bir tehdit! İmparatorluk kavramı ile ifade edi-

len ulus ötesi sermaye sınıfının düzeni, yerini bil-

dik anlamda militarist tehditleri de içeren ekono-

mik militarizm olarak da ifade edeceğimiz müte-

hakkim bir emperyalizme dönüşmüş durumda.

Muharrem İnce
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Evanjelizm ile Çılgın Bir Adamın
‘Yeni ABD Düzeni’

A BD; Avrupa’nın 
yaşamış olduğu 

dini, siyasi ve ikti-
sadi sorunların neti-
cesinde ete kemiğe 
bürünerek ortaya 
çıkmış bir yapıdır. 
Söz konusu ülke; 
müflis tüccarların, 
dinlerinden çıkarıl-
mış ya da dini baskılardan kaçmış olan Hıristiyan 
toplumların, ordudan atılmış askerlerin, suç işle-
miş ve maceraya düşkün insanların mekânı haline 
getirilmiş kurma/ca bir ülkedir. Batılı ve Hıristiyan 
devletlerin sömürü alanı haline gelen yerlilerin 
yaşadığı kadim topraklarda İngilizlerin eliyle ku-
rulmuş korsan devlet olan ABD varlığı meydana 
getirilmiştir. 

Bu kurmacalığı en iyi ifade eden düşünürler-
den biri olan Baudrillard’a göre, Amerikan kültür 
değerlerini minyatürleştiren Disneyland’ın inşa 
edilme amacı Amerika’nın gerçekliğini kabul ettir-
me hevesidir. Oysa Amerika, ne gerçek ne de sah-
tedir, hipergerçek bir ülkedir. Bu hipergerçek ülke 
halkları için siyasetin de liderin de çok anlamı 
yoktur. Halktaki-yığınlardaki bu anlamsızlığı Ba-
udrillard şu cümlelerle ifade ediyor; “Amerikalılar 
başka ülke halkları gibi yöneticilerinin değerliliği-
ne, hatta iktidarın gerçekliğine inanıp inanmadık-
larını kendilerine sormaya meraklı değiller, çünkü 
bu başlarına iş açabilir. İnançlarının kötüye kulla-
nılmaması koşuluyla, sanki buna inanıyorlarmış 
gibi yapmayı yeğliyorlar. Onlar için siyasi zayıf-
lıkların ya da budalalığın önemi yoktur. Yalnızca 
imaja bakıp karar veriyorlar. Bu, simülasyon üze-

rinde bir uzlaşmadır.”
Avrupa’yı anlamanın 

yolunun Amerika’dan 
geçtiğini düşünen bir 
düşünür olan Baudril-
lard için Amerika; hem 
özgün hem de sert ve iğ-
renç bir güç müzesi, çile 
ülkesi, hipergerçek bir 
kültür ve simülasyonun 

en esaslı ülkesidir. Bitmeyen bir enerji kütlesi, 
modernliğin özgün versiyonu, bir sürgün yeri, si-
nema salonunu andıran ütopyaların gerçekleştiği 
yer ve büyüleyici bir kültürdür. Amerika; eşitliğin, 
banalliğin ve umursamazlığın zapt olunmaz 
gelişimi içindeki bir ülkedir. Sürekli güncellik, 
taklit, göstergeleri vardır ve bunlar hakikatten 
uzaktır. Ayrıca cehennemi andıran gündelik ya-
şam vardır. Baudrillard, Amerika’nın yapaylığının, 
kültür, ahlak ve politika pratiklerinin en büyük 
göstergesi olarak dönemin sinema oyuncusu, vali 
ve gülümseyen bir yalancı başkanı olan Reagan’ı 
görür. Trump’ı görmeye ömrü yetmeyen Baudril-
lard için Trump da simülasyonun ve siyaset tiyat-
rosunun en yüksek düzeyi olurdu herhalde.

Bu kurmaca devletin kurucu unsuru olan İn-
gilizler, 16. ve 17. yüzyılları arasında Amerika’yı 
hususiyetle Kuzey Amerika kısmını inşa etmekle 
meşgul olmuşlardır. İngiltere’nin dini, iktisadi, si-
yasi, bilimsel ve kültürel alanda yaşamış olduğu 
benzeri bir durumu ABD de yaşamaktaydı. Yeni 
kurulan ve bir İngiliz modeli olan bu ülkede din, 
iktisat, siyaset, nüfus, bilim ve kültür alanlarında 
gelişmeler ve değişmeler söz konusudur. İngiltere 
ile Yeni İngiltere yani ABD, dinî ve iktisadî ben-

Ahmet DAĞ

Evanjelist-Siyonist ittifakının Türkiye’ye yönelik saldırısı bitmeyecek görünüyor. 
Bu ittifak tarihi derinliği olan Türkiye’ye toslayabilir veya baltasını Türkiye 
taşına vurabilir. Türkiye, tarihi derinliğinin farkında varıp bu ittifaka karşı 
geniş bir cephe oluşturabilir. Ayrıca dünyanın diğer uluslarını bu iradeye 
destek verebilecek konuma çekebilir, karşı koyabilecek cesareti kazandırabilir.
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zerlikler taşıdığı gibi siyasi olarak da benzer pers-
pektif ve tecrübeye sahiptir. Bu teori ve pratiğin 
benzerlik nedeni, Anglosakson geleneğin kendini 
Cumhuriyetçi Roma geleneğine dayandırması ve 
Amerikan siyaset geleneğinin temelinde bulun-
masıdır. Nitekim Klasik Grek ve Cumhuriyetçi 
Roma’nın kökenleri izlendiğinde cumhuriyetçi-
liğin ideolojisi idealize edilmiş biçimde kültürel 
koşulların ve geniş sınıf aralığının bulunduğu ge-
niş tecrübe sağlar. Dengelenmiş anayasal sistem 
ve karma hükümet monarşi erdemleri övülmüş-
tür. ABD, düzensizliği düzen haline getirme ve 
sömürüyü inşa etmesi bakımından günümüzün 
Neo-Roma’sıdır.

Stepne İngiliz Devletinden Evanjelik-Yahudi Esaretine: 
ABD

Bir stepne devlet konumunda olan ABD, 
20. yüzyıl başına kadar etkin devlet olma özel-
liğini saklı tutmuştur. İngiltere’nin imparator-
luk sürecinden hem kendi dinamikleri açısın-
dan hem de küresel düzeyde yaşanan koşulların-
dan dolayı kopması, kendine bir düşünce merke-
zi olarak tayin ettiği ABD’yi bir eylem aracı hali-
ne getirmesine yol açmıştır. Aklı Londra’da bede-
ni Washington’da olan bir siyasi yapı oluşturul-
muştur. Fransızlar, İspanyollar ve Hollandalılar, 
Kuzey Amerika’dan el çektirildikten sonra hege-
monya ve nüfuzu bir anlamda mağlup oldukla-
rı İngilizlere devretmek zorunda kalmıştır. İngi-
lizlerin eliyle kurulan ve güçlenen, 1900’lerin ba-
şında askeri kara ve deniz gücü bakımından güç-
lü hale gelen ABD dünya siyasetinde etkin olma-
ya başlamıştır.

ABD, kuruluşu itibariyle ve şu an sürdürmüş 
olduğu siyaset ve işlevleri bakımından bir pro-
je devlet konumundadır. Nitekim bu sofistik ve 
planlı yatırımı dönemin başkanı Woodrow Wil-
son (1913-1921), yersiz ve yurtsuz bir topluluk-
la kurulan ve iskan edilen bu mekanı ve topla-
ma halkı söyleviyle dinî ve uhrevi bir kılıfa bü-
ründürmüştür. Wilson, “Tanrı sanki, özgürlük ve 
insan haklarını en önemli değer gibi gören barış-
çı bir halk tarafından egoizmi tanımayan bir de-
mokrasi kurulmasını bekleyen bir kıtayı yedekte 
tutuyordu” cümlesiyle bu yapay devlet ve toplama 
halka-yığına dini ruh katmış ve kutsal paye ver-
miştir. Kullanılan bu cümle, hem bu kıtanın bir 
anlamda vaat edilmiş topraklar olduğunu hem de 
buraya yerleşen halkların kutsal ve tanrısal misyo-
nu olduğunu gösteren bir ifadedir. Bu bağlamda 
bir nevi ABD halkı; dünya düzenini ve insanlığın 

hak ve refah içerisinde yaşamasını sağlayacak “gü-
zide bir topluluk”tur. 

Eski Dünya, Amerikan siyasal hayatının ger-
çekliği ve geleneksel beklentiler arasındaki ayrım-
da çeşitli Amerikan kolonilerinde hem dinamiz-
min hem de istikrarın kaynağı olmuştur. Koloni-
ler, entelektüel siyasi geleneği İngiltere’den miras 
almışlardır. ABD’nin üzerinde İngiltere etkisinin 
olduğunun en büyük göstergeleri; Birinci ve İkin-
ci Dünya Savaşları’nda ABD’nin savaşa sokulma-
sı, İsrail’in kurulması ve korunması sürecindeki 
etkisidir. İsrail’in halk ve devlet olarak toparlan-
masının tarihi olan 1960’lara kadar İngilizlerin, 
ABD üzerindeki nüfuzu kırılmış stepne bir devlet 
konumunda olan bu devletin üzerindeki vesayet 
İsrail’e geçmiştir. Ekonomik ve siyasi olarak siste-
mi ele geçiren Yahudiler İngilizleri sistemden dı-
şarı çıkararak medya, akademi ve hususiyetle tek-
noloji üzerinde ABD sistemini tamamen ele geçir-
diler. Yahudiler, siyasal olarak İngilizlerin etkisini 
kırarken dini olarak Hıristiyanlığı da Evanjelizm 
üzerinden kendilerine eklemlemişlerdir. 

Siyonizm’in ve Evanjeliklerin ittifakı neticesin-
de hem nüfus hem de siyasi ve ekonomik nüfuz 
anlamında Evanjeliklerin oranı ve etkisi artmıştır. 
Siyasi düzlemde İngiltere’den kopan ABD, Nixon 
ile Anglikan kilisesinden dolayısıyla kısmen Hıris-
tiyanlıktan koparak dini eklektik bir hareket olan 
Evanjelik hareketin etkisi altına girmiştir. Evanje-
likler, Reagan ve Bush döneminde siyasal etkileri-
ni artırmışlardır. ABD İkinci Dünya Savaşı sonrası 
ABD’nin dünya siyasetindeki etkisini artırmasıyla 
beraber siyasi arenadaki -günümüzü de kapsayan- 
Evanjelik etki küresel hale gelmiştir. Evanjelikler, 
günümüz ABD siyasetini belirleyen en önemli güç 
merkezlerinden biridir. Siyaset olarak İsrail ile 
örtüşen günümüz ABD siyaset anlayışıyla birlik-
te Yahudilikle dini içerik ve iddialar bakımından 
uzlaşmaktadır. Yahudilere vaat edilmiş topraklar, 
Armegedon Savaşı, Evanjelik toplulukların ve Ya-
hudilerin hem bu dünyada hem ahirette seçilmiş 
insan olmaları gibi ortak inanışlar siyasi amacı 
dini amaçla perçinlemektedir. Kendilerine, Yahu-
dilerin dünya egemenliğine destek vermek vazi-
fesini veren Evanjelikler “Siyonist Hıristiyanlar” 
olarak da isimlendirilirler. Siyasi bir organizasyon 
olarak ABD, stepne bir devlet olurken Evanjelizm 
de dini bir mezhep olarak Yahudiliğin bir stepne 
unsuru olmuştur. 

Çılgın istekleri ve anormal itikat tarzları ile 
Evanjelikler, ABD’yi olağanüstü bir düzlem ve 
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konuma çekecek görünüyor. Nitekim bu durumu 
Morgan Strong şu cümlelerle ifade eder: “Funda-
mentalistler ve Evanjelikler kendi kurtuluşlarının 
peşinden koşuyorlar. Onlar cennette ebedi saa-
dete ermelerinin mukadder olduğuna inanıyorlar 
ve Anayasa’yı bu amaca tâbi kılmaya son derece 
hazırlar, hatta bunu aşkla, şevkle arzuluyorlar. 
Medeni hukuku Kitab-ı Mukaddes hukukuyla 
değiştirmek istiyorlar, tabii kendi yorumladıkları 
şekilde.”

Kaosun ve Düzensizliğin Evanjelik Adamları:           
Reagan, Bush ve Trump

Ulus-aşırı imparatorluk liderliği devlet gele-
neklerinde düzensizlik olarak adlandırılan şeyin 
kalıcılığını gerektirir ve bu düzensizliği impara-
torluğun basamaklarına fırlatıp atmıştır. Ama gü-
nümüzde imparatorluk sisteminin sınırları artık 
coğrafi değildir, dolayısıyla düzensizlik her yerde-
dir. ABD, Bill Clinton ve Bush dönemlerinde anti-
demokratik rejim haline haline gelmiştir. Clin-
ton döneminde ekonomik planda saldırı halinde-
ki imparatorluk, Bush döneminde tamamen yeni 
bir askeri saldırı, sefer ve tahrip biçimini almıştır. 

Amerikan askeri aygıtı, ekonominin saldırgan 
şemasına uygun yeni saldırgan askeri strateji im-
kanları yaratmıştır. Amerikan askerlerinin saldırı 
kapasiteleri yenilenirken buna bağlı olarak mili-
tarist ve tutucu sağın yükselmesi de muhtemel-
dir. Hem tutucu sağın hem de Evanjeliklerin yük-
selişi daha ılımlı olan Carter’a karşı D. Reagan’ın, 
Al Gore’a karşı oğul Bush’un desteklenmesine yol 
açmıştır. Hem Clinton hem de Bush, dönemle-
rinde hem ekonomik açıdan hem de askeri açı-
dan saldırgan bir tutum edinmiştir. Amerikan si-
yaseti üzerinde etkili olan Evanjelikler için yöne-
timde Cumhuriyetçilerin veya Demokratların ol-
ması neredeyse hiç fark etmemiştir. Hem Clinton 
hem Obama sert ve kaos doğuran politikalar orta-
ya koymuşlardır.

Çok demokrat ve müslüman olup olmadığı 
tartışma konusu edilen Obama da bir peygamber, 
Evanjelist, bir peygamber ve devlet adamı gibi 
davranmıştır. Bir peygamber gibi konuşmaya ça-
lışan, hikmetli bir adam gibi davranan, umut dolu 
rüyalar gören Obama bir Evanjelist gibi Ameri-
kan rüyalarının, iyi haberlerin milli İncil’ini vaaz 
eder. Obama sonrası göreve gelen Donald Trump 
da gerek başkanlık seçim kampanyası gerekse 
başkanlık sürecinde korku, umut, nostalji ve güç 
arayışına dayalı Amerikan Evanjelizminin sıkıntılı 

bir örneğini resmetmiştir. Evanjelizm, Amerika’da 
yükselen bir değer olmaktadır. 1950’lerde 4 mil-
yon Evanjelist sayısı şimdilerde 100 milyonu aş-
mış durumdadır. Gerek siyasal gerekse toplumsal 
güç haline gelen Evanjelikler her alanda ciddi 
nüfuz edinmişlerdir. Obama Evanjelistlerin güç-
lenmesini sağlamasına rağmen çok kabul görme-
miş fakat buna karşın Evanjelistler Trump gibi bir 
“çılgını” buldukları için son derece memnunlar. 
Trump, beyaz Evanjelik Hıristiyanların oylarının 
5/4’ünü almıştır ve bu oran Evanjelik oldukları 
söylenen Reagan ve George W. Bush’a verilen des-
tekten daha yüksek bir orandır. J. Falwell, Trump’ı 
kastederek Evanjeliklerin rüyalarının başkanlarını 
bulduklarını söyler. Pastör David Jeremiah ise Ya-
hudi damadı J. Kushner ve kızı Ivanka Trump’ı 
Yusuf ve Meryem’le mukayese edip Tanrı’nın Hı-
ristiyanlara yardım etmek için genç Yahudi çiftini 
kullandığını ifade eder. 

 Aynı memnuniyet Trump için de geçerli. Ni-
tekim O, bu karşılıklı memnuniyeti “Evanjelikler 
bana karşı son derece harikalar” cümlesiyle ifade 
etmiştir. Evanjelik bir Hıristiyan olan J. Eike de 
“Kendisinin inançlı birisi olduğunu düşünmü-
yorum; fakat Evanjelistlere değer veriyor,” cüm-
lesini kullanmıştır. Evanjelistler için Reagan da 
Bush da gerektiği kadar dindar değiller fakat yö-
netim anlayışları itibariyle kendilerinin emelleri-
ne hizmet edecek kişiler olarak görülür. Nitekim 
Evanjelikler dinen ve aklen zayıf olan bu çatla-
ğın etinden ve suyundan istifade etme durumu 
Kudüs’ün başkent ilan edilmesi sürecinde görül-
müştür. Nitekim Özcan Hıdır, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın “Arkasında Evangelikler var; bizzat Sa-
yın Başkan’dan dinledim” cümlesiyle bu durumu 
açıkça ifade etmiştir. Hıdır’a göre Trump’ın Kudüs 
kararı da benzer bir süreçle yani Kudüs’ün tama-
mıyla Yahudilerin-Evanjeliklerin hâkimiyetine 
geçmesiyle sonuçlanabilir.

1970’lerde Evanjelistlerin toplumsal bir eylem 
merkezi olmasını sağlayan Jery Falwell’in “Ame-
rikayı Yeniden Yüceltin” buyruğu Trump’ın seçim 
sloganı “Make Great America Again” sloganında 
yeniden can bulmuştur. Evanjeliklerin desteği-
ni alan Trump, seçim kampanyasında Falwell’in 
dil ve ideolojisini kullandığı gibi şimdilerde baş-
kanlığı döneminde bu ideolojiyi yönetim an-
layışına yansıtmış durumdadır. 1917 Balfour 
Deklarasyonu’ndan günümüze kadar olan tam 
100 yıllık sürece bakıldığında Hıristiyan-Yahudi 
yani İngiliz-Yahudi ittifakının uygulamalarının 
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YA hususiyetle İslâm dünyası üzerinde sonuçlarını 
görmekteyiz. Bu yıkıcı etkilerin Cumhuriyetçiler 
ve Trump üzerinden devam edeceği aşikârdır. 

Sonuç

Açıkça ifade edildiği takdirde kesinlikle kabul 
edilemeyecek olan fakat zımnen kabul edilen ırk-
çı temel üzerine kurulu ABD politikası, yalnızca 
İslâm dünyası üzerinde yıkıcı hegemonyayı artır-
makla yetinmeyip Asya ve Afrika’da da yıkıcı bir 
hegemonya kurma amacında görünüyor. İsrail’in 
güvenliğini birinci amaç olarak ABD’nin, ılımlılığı 
nedeniyle övdüğü Filistin halkının varlığını yok 
eden siyasi figürlerden biri olan ve Yahudi Dev-
leti kavramını kullanan Perez Filistinlilerin yaşam 
alanını daraltan kişilerden biridir. Son olarak İsra-
il Parlamentosu’nda imzalanan ırkçı bir yasa olan 
Yahudi Ulus Devlet Yasası’nın mimarlarından biri 
de Perez’dir. -Chomsky’nin ifadesiyle- ABD’nin şı-
marttığı İsrail ve Evanjeliklerin etkin olduğu ABD 
yönetimi, ittifaklarını güçlendirip dini ve totaliter 
bir içerik kazanacak siyasetle hırçın ve saldırgan 
bir tutum ortaya koyacaktır. 

Batı medeniyetinin temellerini oluşturan, İn-
giliz-Yahudi ittifakının kutsallaştırılmış faydacı ve 
bireyci yaklaşımı, dünyayı Ruse’nin ‘ümitsiz ev’i 
haline getirmiştir. ABD’nin 11 Eylül sonrasındaki 
tutumu, serçe parmağına zarar gelen bir yapının 
dünyanın yıkılmasını nasıl makul hale getirdiğinin 
en somut örneğidir. Afganistan, Irak ve Suriye’de 
ölen milyonlarca insanın hali ve bölgedeki iktisadî 
ve siyasal istikrarsızlıklar dünyanın nasıl da ümit-
siz ev ekseninde dönüştürüldüğünün ve küresel 
bir ümitsiz ev haline getirildiğinin göstergesidir. 

Eski koruyucu ve fethedilen topraklara karşı 
sorumluluk taşıyan kadim imparatorluk türlerin-
den farklı olan ABD, fethedilen topraklarda kal-
mayı tasarlamadan yalnızca askeri seferler ve mali 
normlar aracılığıyla düzensizliği inşa etmeye ve 
düzenlemeye kendini adamış bir sistemdir. İçeri-
de ve dışarıda neredeyse aynı normları kullanarak 
ümitsizlik semptomlarını art arda darbelerle bas-
tırmayı örgütlüyor. Nitekim bu darbe teşebbüsle-
rinden birini de Türkiye bizatihi 15 Temmuz 2016 
tarihinde yaşamıştır. Türkiye siyasi yöneticilerinin 
dengeler nedeniyle açıktan söyleyemediği ama yer 
yer ima ettiği bir Evanjelik-Siyonist ittifakın mah-
dumlarından olan FETÖ’nün 15 Temmuz darbe-
işgal teşebbüsü Türk-Amerikan ilişkileri için milat 
olmuştur. Şimdilerde yaşanan Evanjelik Rahip 
Brunson krizi ve dolar ve sermaye babaları üze-

rinden yapılan ekonomik saldırıların Evanjelik-
Siyonist ittifakından bağımsız olduğunu düşün-
mek safdilliktir! Yine dönemin başbakanı ve şu 
an Cumhurbaşkanı olan R.T. Erdoğan’ın Perez’e 
yönelik “siz insan öldürmeyi iyi bilirsiniz” ifadele-
rine yönelik tahammülsüzlükler ve bedel ödetme 
arzusu beş yıldır aralıksız devam etmektedir. 

Libya, Mısır, Yemen ve Suriye’nin tahrip edi-
lişi, Mağrip ülkelerinin direncinin kırılması ve 
Katar dışında Körfez ülkelerinin tamamının uşak 
haline getirilişi neticesinde İslâm dünyasında tek 
direnen ve -bazı ciddi hataları da olsa- kendi po-
litikasını ortaya koymaya çalışan Türkiye’ye Evan-
jelist-Siyonist ittifakının saldırısı bitmeyecek gö-
rünüyor. Bu ittifak tarihi derinliği olan Türkiye’ye 
toslayabilir veya baltasını Türkiye taşına vurabilir. 
Türkiye bu tarihi derinliğinin farkında varıp bu 
ittifaka karşı geniş bir cephe oluşturabilir. Ayrı-
ca dünyanın diğer uluslarını bu iradeye destek 
verebilecek konuma çekebilir, karşı koyabilecek 
cesareti kazandırabilir. Bahsettiğim durum çok 
sofistik ve tarihi bir içeriğe sahip olduğundan 
dolayı iktidarın böylesi sofistik ve tarihi derinliği-
nin/ufkunun olduğunu düşünmüyorum. Yıllardır 
ciddi akademisyen ve düşünürlerle yakın istişare-
lerde bulunulmaksızın yarı aydın gazetecilerin ve 
danışmanların yönlendirdiği bir siyasetle ülkenin 
bu ittifakı mağlup etmesi çok kolay görünmüyor. 
Zira karşısında çok sofistik, dinî, felsefi ve tarihi 
kökleri çok derin olan bir güç söz konusu. Evet 
mevcut iktidar, ancak ülkenin nitelikli düşünür ve 
akademisyenlerine itibar etmek suretiyle bu ittifa-
ka direnebilir. 
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H erhangi bir devlet yönetim modelinin evren-
sel veya en azından adil olduğunun iddia edi-

lebilmesi için; iktidarın barış içinde belirlenmesi-
ni ve değiştirilmesini mümkün kılacak ve ayrıca, 
iktidar süresinin de adil ve toplumsal bir kabulle 
oluşturulması gerekir. 

Müslüman toplumlar, on beş asırlık dönem-
de dünya çapında birçok bilim, şair, edebiyatçı, 
filozof, devlet, sanat ve siyaset insanı yetiştirmiş, 
birçok devlet ve medeniyetler inşa etmiş olması-
na rağmen bu başarısını, evrensel nitelikte bir “Yö-
netim Modeli” geliştirme konusunda göstereme-
miştir. Özellikle de devleti yönetecek erkin belir-
lenmesindeki usul ve esaslar, devleti oluşturan di-
ğer tüm unsurların düzenleyici ve belirleyicisi ol-
muş, hatta meşruiyetini bile bu usul ve esaslar be-
lirlemiştir.

Bazı sıkıntılar yaşanmış olmasına rağmen, dö-
nemi için en uygun denilebilecek farklı yöntem-
ler ile ilk halifelerin belirlendiği yöntemler hariç, 
Sünni Müslüman dünya saltanat, Şii Müslüman 
dünya ise imamet dışında her hangi bir “Yönetim 
Modeli” geliştirememiştir.

İlk halifelerin belirlenmesinde geliştirilen yön-
temleri, daha sonra oluşan yeni ihtiyaçlar çer-
çevesinde yeniden düzenleyerek geliştirilebil-
me imkânı oluşmasına rağmen, bunu başarmak 
mümkün olamamıştır. Sonuç itibari ile Müslüman 
dünyanın gelmiş olduğu nokta maalesef, Malik 
bin Nebi’nin dediği gibi olmuştur:

“Medeniyetler, kendini doğuran ana fikirle-
re ihanetlerinden dolayı yıkılırlar. Tarihteki tüm 

bozgunlarda, ihanete uğrayan fikirlerin intikamı-
nı görürsünüz. Bu bozgunlar ilk ve temel modeli-
ne uymayan fikirlerin, orijinalinden uzaklaşıp ona 
ihanet etmiş fikirlerin doğrudan doğruya yol aç-
tıkları sonuçlardır.” 

Kim bilir belki de, ilk halifelerin belirlenme-
sinde tutulan yol ve o yolu gösteren ilkelere sa-
dık kalınarak bahse konu bu ana fikirler devam 
ettirilebilmiş olunsaydı, belki de bugün dünyaya 
en adil, en katılımcı ve en insani bir yönetim veya 
siyaset modellerinden birini kazandırmış olabilir-
dik.

Ömer ALPERENOĞLU

Bizim olduğumuz kadar veya bizim gibi Allah’ın kulları olan diğer insanlar tarafından 
geliştirilmiş bazı sosyal, siyasal, ekonomik ve benzeri sistemlerden istifade ederek, 
insanlığın fıtrat, vicdan ve karakterine uygun, Müslüman dünyaya hatta insanlığa 
sunabileceğimiz sosyal, siyasi ve ekonomik modelleri adalet, özgürlük ve barışa 
hizmet edecek şekilde yeniden üretmek yani doğru olanına dönüştürmek zorundayız.

Müslümanlar, Devlet ve Yönetim veya 
“Müslümanların Devleti”
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Batı dünyası, son zamanlarda değer ve düşünce 
üretme anlamında bir gerileme içine girmiş olma-
sına rağmen; son 200 yıldan fazladır Müslüman 
dünyanın Batı karşısında yaşadığı mağlubiyetler, 
özellikle de değer ve düşünce üretme alanında bü-
yük krizlerin yaşanmasına yol açmıştır. 

Yaşanan Büyük Krizler

Bu durum, özelliklede Müslüman dünyanın 
içe kapanmasına, daha da kötüsü farklı düşünce, 
görüş ve yaklaşımları kendine birer tehdit olarak 
görmeye başlamasına neden olmuştur. Özellik-
le de son 200 yıldır bilim, sanat, felsefe, siyaset, 
hukuk, ekonomi alanında değer ve düşünce üre-
temeyen Müslüman dünya, 
batıda üretilen tüm bu ürün 
ve kavramların sadık birer 
tüketicisi olmuş ve bunun so-
nuncunda da batı dünyasının 
bağımlısı haline gelmiştir. 

Etkin bir düşünce ve değer 
üretemediğinden herhangi bir 
alternatif de geliştiremeyen 
Müslüman dünyanın en bü-
yük felaketi ise içine düştüğü 
bu teslimiyet ve bağımlılık ol-
muştur. Batı; kendi refahı için 
iyi olduğuna inandığı barış, 
özgürlük, insan hakları, kal-
kınma, halkın iradesi ve ben-
zeri birçok şeyi diğer toplum-
lar için asla istememiştir. Hatta 
Batı, kendisi için iyi gördükle-
rinin; kendine bağımlı hale getirdiği toplumlar ta-
rafından talep edilmesine ise iç savaş veya darbe-
leri destekleyerek karşılık vermiştir. 

Batı başkentlerinde suç sayılan herhangi bir 
davranış veya bir eylem; devlet geleneği, kadim 
medeniyet köklerine sahip ve sömürge olmayan 
bizim gibi toplumlarda insan hakkı olarak görül-
müş, sömürgeleştirilmiş toplumlarda ise tamamen 
görmezden gelinmiştir. Batının egemen olduğu bu 
dünyada, insanlık adına önemli değerler olarak 
tanımlanan demokrasi, insan hakları, özgürlük, 
barış, adalet, eşitlik, kalkınma ve benzeri söylem-
lere rağmen, savaş ve yoksullukların bitmemesi-
nin en temel nedeni, Batının bu değerleri sadece 
kendileri için istiyor olmalarıdır, diyebiliriz. 

Bugünkü dünyanın zengin ve egemen güçleri-
nin istemesi halinde, dünyadaki tüm savaşların ve 
yoksullukların çok kısa bir sürede bitmesi pekâlâ 
mümkün gözükmektedir. Tüm bu olumsuzlukla-
rın sona ermesi de ancak, egemen güçlerin ken-
dileri için istediklerini başkaları için de istemeleri 
durumunda mümkün olacaktır. Barış, refah, ada-
let ve güvenliğin tüm dünyada egemen olmasının 
yolu, kendimiz için istemiş olduğumuzu başkası 
içinde istemekten geçtiğini ve bunu başkalarından 
beklemek yerine kendimizin oluşturması gerekti-
ğini anlamak zorundayız. 

Günümüz sosyal, siyasi ve ekonomik sorunla-
rına geçmişten hazır ekonomik ve siyasi çözümler 
bulabileceğimiz hayallerinden vazgeçip, Allah’ın; 
eşitlik ve adalet temelinde yeryüzünü inşa etmek 

için yarattığı insanoğlunun 
Müslüman bireyleri olarak 
bizler, insanlığın aklı ve vicda-
nını tatmin edecek alternatif 
sosyal, siyasal ve ekonomik 
modelleri üretmek zorunda-
yız.

Değerli ağabeyim Hik-
met Zeyveli bir makalesinde; 
“Kur’ân-ı Kerim, tüm insanlık 
için ‘kıyamete kadar geçerli 
bir rehber’ olmanın yanında 
‘bir kere’ ve ‘bütün zamanlar-
da’ geçerli ilahi bir hidayet 
kaynağıdır” şeklinde bir ifade 
kullanır. Bu ifadesi bana ayrıca 
şunu da hatırlatır: Kur’ân, bir-
çok konuda olduğu gibi gerek 
ekonomi ve gerekse siyaset 

alanında belli bir model önermez. Kur’ân bunu; 
toplumların coğrafi, sosyal ve kültürel yapısı-
nı dikkate alarak, İlahi vahiyle ahlaklanmış olan 
Müslüman bireylerin akıl ve tecrübesine bırakır. 

Ekonomiye ilişkin olarak örneğin; servet veya 
zenginlik üzerinden her çeşit tekelleşmeyi ve sö-
mürüyü yasaklayan Kur’ân, belli bir ekonomik 
model önermek yerine; “(…) (servet/zenginlik) 
sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir güç 
olmasın (...)59/7.”, “(…) Allah alışverişi helâl, fa-
izi haram kılmıştır(...)2/275” ayetlerinde olduğu 
gibi genel prensipleri ve temel ahlaki ilkeleri belir-
ler. Bu temel ilke ve prensiplerin arasında kalan-
ları ise bizim doldurmamızı ister. Yine Malik bin 
Nebi’den dinleyelim: “Ekonominin ahlaki çerçeve-
sini ulema çizer, içini ise iktisatçılar doldurur.” 

Malik bin Nebi’nin; “Sadece 
geri kalmışlığın sebeplerini 
incelemeye karşı değiliz, bu 
sebepleri en iyi şekilde de 
gizliyoruz ve çoğu zaman-
da onları değiştirmek yeri-
ne savunmak için ölmeye 
bile hazırız.” şeklinde ifade 
ettiği gibi bu yanlışın için-
de olan “Müslüman” top-
lulukların varlığı devam 
ettikçe, içinde bulunduğu-
muz bu zillet de devam 
edecektir.
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Müfessir Nişabûri; İslâm öncesi Arap toplu-
munda yer alan ve müşriklerin; haram aylar, eşkı-
yalık ve benzeri suçların ölümle cezalandırılması 
gibi adetlerinin, hatta ibadet biçimlerinin, örneğin 
cenaze namazı, gusül abdesti, hac ve umre şek-
lindeki birçok hususun, Kur’ân’da da yer almış 
olduğundan bahseder. Yani anlaşılan o ki; bu ve 
benzeri adet ve ibadetler, içine yer etmiş şirk un-
surlarından temizlenerek orijinaline yani doğru 
olanına yani İbrahim’i biçimine dönüştürülmüştü.

Maruf Olandan Yararlanmak

Buradan hareketle; bizim olduğumuz kadar 
veya bizim gibi Allah’ın kulları olan diğer insanlar 
tarafından geliştirilmiş bazı sosyal, siyasal, ekono-
mik ve benzeri sistemlerden istifade ederek, in-
sanlığın fıtrat, vicdan ve karakterine uygun, Müs-
lüman dünyaya hatta insanlığa sunabileceğimiz 
sosyal, siyasi ve ekonomik modelleri adalet, öz-
gürlük ve barışa hizmet edecek şekilde yeniden 
üretmek yani doğru olanına dönüştürmek zorun-
dayız. Aksi takdirde başka toplumların inisiyati-
finde yaşamaya devam edeceğiz.

İlk halifelerin belirlenmesinde geliştirilen yol 
ve yöntemlerin; gerek Kur’ân ve gerekse Hz. Pey-
gamber (s.)’in uygulaması olan “Medine sözleşme-
si” gibi iki orijinalden hiç de uzak olmayan, ilk 
ve temel modellerine uygun çözümler o gün için 
üretilebilmişse, bugün de bunu samimi bir çaba 
ile başarmamız pekâlâ mümkündür.

Aşağıda çok genel çerçeve ve esaslarını verme-
ye çalışacağım bir devlet yönetim biçimi veya an-
layışı, Müslüman coğrafyalara hitap edebilen bir 
karakter ve içeriğe ne kadar sahip olabilir? Bu coğ-
rafyalarda yaşanan inançların, geliştirilen siyasi ve 
ekonomik tekliflerle çakışması ve uyumu ne ka-
dar mümkün olabilir? 

Herkesin malumu olduğu üzere, belirli bir 
devlet yönetimi veya belirli bir ekonomik modeli 
açıkça tarif eden veya belirleyen herhangi bir ayet 
veya hadisten bahsetmek mümkün değildir. Yu-
karda ifade ettiğimiz gibi Kur’ân; “Bunu, toplum-
ların coğrafi, sosyal ve kültürel yapısını dikkate 
alarak, İlahi vahiyle ahlaklanmış olan Müslüman 
bireylerin akıl ve tecrübesine bırakır” diye söyle-
miştik. Öyleyse şimdi gelin bu konuyu bu eksen-
de tartışmaya devam edelim. 

Günümüzde “Temel Hak ve Özgürlükler” ola-
rak tanımlanan; düşünce, ifade ve inanç özgürlü-
ğü, mal edinme hakkı, teşebbüs hürriyeti, eğitim 

hakkı, can ve mal güvenliği gibi hususlar, çağdaş 
devlet anlayışının temelini oluşturur. Müslüman 
âlimler de, İslâm’ın temel hedefini; dinin, malın, 
canın, aklın ve neslin korunması şeklinde tarif 
edilen 5 temel üzerinden ifade ederler. 

Evrensel hukukun temel esasları olarak bili-
nen veya tanımlanan prensipler, bir toplumun hu-
zur ve refah içinde yaşaması için olmazsa olmaz 
değerler olarak karşımıza çıkarlar. Tüm bu esasla-
ra veya değerlere kaynaklık eden unsurların teme-
linde ise insanoğlunun yeryüzü serüveni boyunca 
edindiği tecrübesi ve aklının yanı sıra, dini metin-
lerin de katkısının çok büyük olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Herhangi bir devletin “Hukuk Dev-
leti” niteliğine sahip olduğunun iddia edilebilmesi 
için o devletin mutlaka, İnsan-insan, insan-devlet 
veya insan-toplum ilişkilerini düzenleyen normla-
rının temelini bu esaslar belirlemelidir.

Tüm bunların yanı sıra; iktidarların, özgür ve 
şeffaf bir ortamda yapılan seçimlerle değişebildi-
ği, adaletin tavizsiz yerine getirildiği, insan(kul) 
haklarının korunup gözetildiği, eğitim ve sağlı-
ğın herkes için ulaşılabilir olduğu ve aynı zaman-
da, herkesin kendini güvende hissettiği, tüm dev-
let kademelerindeki görevlendirmelerde ehliyet 
ve liyakatin esas alındığı bir devlet, “Müslüman-
ların devleti”dir diyebiliriz. Hatta bu devlet; tüm 
etnik, dini, mezhebi, felsefi veya ideolojik aidiye-
te sahip herkesin devleti olması dışında, tüm bu 
kesimlerin sahip çıktığı veya çıkmak zorunda ol-
duğu ortak bir değeri haline gelmiş olur. Belki de 
“Bu kadar farklı etnik, dini, mezhebi veya felsefi 
aidiyete sahip insanların ortak herhangi bir değer-
leri olabilir mi?” sorusunun cevabı “devlet”tir de-
mek mümkün müdür? Şimdi de gelin bu soruya 
cevap arayalım.

Yeryüzünün bir sakini olarak yaratılan ve onu 
eşitlik, barış ve adalet temelinde inşa etmek ve 
Allah’a ibadet-kulluk dışında, tüm ibadet-kulluk 
ve bağımlılıkları reddetmesi istenen insanoğlu; 
hayatı boyunca görevlendirilmiş olduğu bu inşa 
faaliyetinin başarısı için öncelikle kendini inşa et-
mesini ve edindiği bu tecrübeyi de nesilden nesi-
le aktarmasını ister. 

İnsana Hatırlatılanlar

Bunu başarabilmesi için de aslında; insana her 
şey öğretilmiş ve o bu öğretilenleri her unuttuğun-
da da, tarihin farklı dönemlerinde bu hususlar ken-
dine yeniden hatırlatılmıştır (Kur’ân 2/31,213). 
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Şimdi gelin, ilk elçi Hz. Âdem’den son elçi Hz. 
Muhammed (s.) aracılığıyla insana hatırlatılan 
şeylerin neler olduğuna, kendisinden nelerin is-
tendiğine bir göz atalım. İnsana; nereden ve nasıl 
yaratıldığı, kalemle yazmayı ve bilmediklerini ki-
min öğrettiği hatırlatılarak, eninde sonunda Rab-
bine döneceği ve bu nedenle, kendini yeterli göre-
rek fütursuzca azmaması ve tüm bunları kendisi-
ni yaratan Rabbinin adına tekrar okuyup diğer in-
sanlara duyurmasını ister (Kur’ân 96/1-8). 

Gerçek erdem sahiplerinin Allah’a, hesap gü-
nüne, meleklere, kitaplara ve peygamberlere ina-
nan; sevdiği malından; akrabaya, yetimlere, yok-
sullara, yardım için el açanlara ve esirleri kurtar-
mak için harcayan; namazı kılan, zekâtı veren, sö-
zünde duran, sıkıntı, hastalık ve savaş gibi zor za-
manlarda sabır gösterenler olduğunu ifade ede-
rek, iman ve iyilik davasında samimi olanların 
bunlar olduğu hatırlatılır ( Kur’ân 2/177). 

Kâinatta bir ölçünün tesis edildiğini ve bu öl-
çünün veya dengenin bozulmaması için adalet-
ten şaşılmaması gerektiği, hoşgörülü ve kolaylaş-
tırıcı olunması, iyi ve güzel olanın tavsiye edilme-
si, kaba ve küstahlara aldırış edilmemesini söyler 
(Kur’ân 55/7,8,9; 7/199). 

Kurtuluşun, iman edip doğru işler yapmak, 
birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmekle olacağı-
nı, daima vakarlı ve alçakgönüllü olmayı, dar ka-
falı ve kötü niyetli insanlara aldırış etmemeyi, is-
raf, cimrilik ve yalana şahitlik yapmamayı, zâni ol-
mamayı emreder (Kur’ân 103/2,3; 25/63-72).

Birbirinin mallarını haksız şekilde yememe-
yi ve bunun için hukukî hilelere başvurmama-
yı, emaneti ehline vermeyi, adaletle hükmetme-
nin gereğini ve önemini hatırlatır (Kur’ân 2/188; 
4/58). Bütün ortak meselelerini istişare ile kara-
ra bağlamalarını, aklı kullanmayı ve aklını kullan-
mayanların kendilerini kötülüklerden kurtarama-
yacağını söyler (Kur’ân 42/38; 10/100). İyiliğin 
hâkim, kötülüğün mahkûm olması için mücadele 
etmeyi ve bu yönde karşılaşılacak olan sıkıntı ve 
zorluklara sabretmek gerektiğini çünkü bunların, 
uğrunda bedel ödemeye değer işler olduğu çokça 
vurgulanır(Kur’ân 31/17). 

Anaya-babaya iyilikle davranmayı, akrabaya, 
yoksula, yolda kalmışa saçıp savurmadan harca-
manın erdeminden bahseder. Bir saldırı ile karşı-
laştıklarında tek yürek halinde kenetlenerek kar-
şılık verip birlik olmayı öğütler (Kur’ân 61/4). 

Dokunulmaz kılınan cana kıyılmamasını, ge-
çim korkusuyla çocukların öldürülmemesini, , ye-

tim malına el uzatılmamasını, ahde vefa gösteril-

mesini ister. Ölçüde tartıda dürüst olunmasını, 

ilmi olmayan yola girilmemesini ve tahkikinin ya-

pılmasını, kötü olan her şeyden sakınılmasını ister 

(Kur’ân 17/22-38). Adaletli olmanın, iyilik yap-

manın, cömert davranmanın yüceliği hatırlatıla-

rak, utanç verici ve arsızca, akla ve sağduyuya ay-

kırı olan her şeyden ve taşkınlıktan uzak durma-

nın gereğini anlatır (Kur’ân 16/90). 

Yukarıda sadece bir kısmını ifade etmiş oldu-

ğumuz; iman ve ahlak temelli bu ilkelerin geliş-

tirdiği bir felsefi anlayışın oluşturacağı toplumsal 

sözleşmeye (devlet), tüm farklı, etnik, dini, mez-

hebi aidiyete sahip olan herkes katılmak ister. 

Laiklik, Seküler Anlayış ve Medine Sözleşmesi

Bugün dünya üzerinde olan birçok batılı ve 

bazı doğulu devletlerin yönetim felsefesinin-

kendi insanlarına davranış ve yönetim biçimleri 

açısından-oluşturdukları yapı ve yönetimlerinin 

bu felsefeye daha yakın hatta en yakın olduğu-

na inanıyorum. “Müslümanlar”, “Devlet” ve “Yö-

netim” denilince, istisnasız tüm kesimlerin aklına 

gelen ilk şey kuşkusuz “laiklik” olmaktadır. Laik-

lik, Müslümanlar için en rahat veya en kolay tartı-

şılabilen bir konu olması gerekirken en zor ve en 

kavgalı bir konu haline gelmiş veya getirilmiştir. 

Temelde laiklik, ortaya çıktığı erken dönem-

ler için kilise-devlet ilişkisini, bugün itibari ile de 

din ve devlet ilişkisini düzenler. Kilisenin devlet-

ten ayrılmasına neden olan zihniyetin dışında ka-

lan Müslümanların, devletten ayıracağı bir kilise-

si olmadığından veya en azından ontolojik olarak 

“kilise zihniyeti” taşımadıklarından; kendileri la-

ikliğe ihtiyaç hissetmedikleri gibi, kendi dışında-

kilere de böyle bir ihtiyacı hissettirmezler. 

Bilindiği gibi, laik veya seküler anlayış, hu-

kuki norm veya yasal bir düzenlemede dini bir 

hükmü veya değeri değil, beşeri aklı ve tecrübe-

yi esas alır. Müslüman anlayış ise beşeri aklı ve 

tecrübeyi dışlamaz, hatta insanların sahip olduğu 

bu akıl ve tecrübeyi kullanmayı öğütler. Seküler 

anlayış-kendi açısından doğru olsa da- vahyi dış-

lar. Bu anlamda Müslüman anlayış, kaynak veya 

referans imkânları açısından seküler anlayışa göre 

daha zengin ve kısıtsız, fikir ve inanç özgürlüğü 

konusunda da daha özgürlükçüdür. 
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Peki, Müslümanların tarihinde -burada sade-
ce son Resûl (s.)’ün uygulamasından bahsedile-
cektir- böyle bir yönetim veya uygulamaya şahit 
olunmuş mudur? Şimdi bu soruya cevap bulma-
ya çalışalım.

Bilindiği gibi Hz. Peygamber (s.), Mekke’deki 
12-13 yıllık mücadelesinin ardından yanındaki 
küçük bir grupla beraber Medine’ye hicret etmiş 
ve burada yerleşik farklı kabile, farklı etnik ve dini 
gruplardan müteşekkil siyasal bir yapı oluşturmuş 
ve bu oluşumun başı olarak da siyasi bir şahsiyet 
kazanmıştır. 

Tarihte bu siyasi oluşumun yazılı/kanuni dü-
zenlemesi “Medine Sözleşmesi” olarak bilinir. Bu-
gün adına “Toplumsal Sözleşme” de diyebileceği-
miz, farklı etnik ve dini toplulukların birlikte ba-
rış içinde yaşamalarını mümkün kılan ve ortak 
değerleri haline gelen “devlet” in bazı özellikleri-
ni, Mısırlı tarihçi Dr. A. İbrahim eş-Şerif (Hukuki 
ve Sosyolojik Tahlillerle İlk İslâm Devleti, Alter-
natif Düşünce Yayınları, 2006, s.88-110)’ten din-
leyelim:

“Hz. Resûl (s.)’ün Medine’de oluşturduğu dev-
letin karakterinin; genel olarak ilahi hüküm ve 
emirlere dayandığını, bu emir ve hükümlerin uy-
gulamasında, sosyal devlet anlayışının ve istişareyi 
esas alan bir yapıda olduğunu görürüz. Bu devlet 
insanlık tarihinde nev-i şahsına münhasır tek dev-
lettir. Çünkü bu devlet, temel de dini esaslar üze-
re kurulmuş olmasına rağmen, laik devletlerde de 
bulunan iki ilke burada da mevcuttur.

Bunlardan ilki din ve inanç özgürlüğü olup 
(Kur’ân 27217, 2/256, 3/20, 10/99, 16/125, 
39/18), Medine’deki devlet, bu ilkeyi benimseme-
nin ötesinde gereğini de yerine getirmeyi taahhüt 
etmiştir. İkici ilke ise; vatan ve devlet kavramına 
getirdiği tariftir. Buna göre; insanlık değerini öne 
çıkaran, hoşgörülü, soy, renk, dil ve inanç farklı-
lığına bakılmaksızın, vatandaşlık bağlamında dev-
letin bütün fertlerinin eşit hak ve ödevlere sahip 
olma ilkesidir.” 

A. İbrahim eş-Şerif bundan sonra sözü, ünlü 
siyer âlimi İbn İshak’a bırakır:

“Hz. Resûl (s.), Muhacirler, Ensarlar ve Yahu-
diler arasında yazılı bir anlaşma yaptı. Yahudileri 
kendi dinlerinde özgür bırakmış ve mallarında di-
ledikleri gibi tasarruf hakkı vermiştir. Ayrıca hak 
ve yükümlülükler getiren düzenlemeler yapmış-
tır. Yahudilerinde içinde olduğu bu anlaşmada ta-
raflar “tek bir ümmet” olarak ifade edildi. Zulme 
karşı birlikte mücadele, herhangi bir tarafa saldırı 

ve savaş açanlara karşı Müslümanlar ve Yahudiler 
birlikte hareket edecek. (…) hiçbir Yahudi’ye asla 
zulüm edilmeyecek, aleyhlerinde yardımlaşmaya 
gidilmeyecektir (…).” 

Özellikle de devlet başkanı, siyasetçi, komu-
tan ve lider olarak Hz. Peygamber (s.)’i daha ya-
kından tanımak isteyenlere; A. İbrahim eş-Şerif’in 
yukarıda adını vermiş olduğum kitabını okuma-
larını tavsiye ederim. Bu kitapta; “Medine Sözleş-
mesi” ve bu sözleşme üzerinden yapılan analizleri 
dikkatle okuduğumuzda, günümüzden daha ileri 
denilebilecek normlarla karşılaşırız: 

Bu sözleşme; karşılıklı dayanışmayı ve yardım-
laşmayı, insanların ağır yük altından kurtarılma-
sını, zayıfların, akrabalıkların, dostlukların, kom-
şuluk hak ve hukukunun korunmasını, her türlü 
ırkçılık, ayrımcılık, kan davası ve eski düşmanlık-
lardan uzak durulmasını sağlamış, sorumluluğun 
şahsiliğini ve kim olursa olsun mazlumların ya-
nında durma prensibini benimsemiştir.

Kanunlara riayetin esas olması, anlaşmazlıkla-
rın kişiler eliyle değil devletin eliyle çözülmesi, sa-
vaş ve barış gibi konuların devlete ait işler olduğu 
vurgulanarak, fertlerin asayişin korunmasında gö-
revleri olduğu, her türlü zulme engel olmaya çalı-
şan devlete yarımcı olunması, suç ve suçlunun hi-
maye edilemeyeceği hususu sözleşmede yerini al-
mıştır.

Devleti oluşturan unsurlar sadece Müslüman-
lardan değil, gayrimüslimleri de kapsıyordu. Coğ-
rafi olarak Medine’den oluşan bölgede, kimsenin 
kimseye zulüm yapmadığı bir barış havzasının 
oluşmasına özellikle dikkat edildi. Farklı dini, et-
nik mensubiyete sahip insanların oluşturduğu bu 
topluluk, “Ümmet” olarak adlandırıldı ve herkesi 
kucaklayan bir üst kimlik oluşturuldu. Bu birliğe 

Günümüz sosyal, siyasi ve ekonomik 
sorunlarına geçmişten hazır ekono-
mik ve siyasi çözümler bulabileceği-
miz hayallerinden vazgeçip, Allah’ın; 
eşitlik ve adalet temelinde yeryüzü-
nü inşa etmek için yarattığı insanoğ-
lunun Müslüman bireyleri olarak biz-
ler, insanlığın aklı ve vicdanını tatmin 
edecek alternatif sosyal, siyasal ve 
ekonomik modelleri üretmek zorun-
dayız.
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katılmak isteyen hiç kimseye herhangi bir engel 
çıkarılmadan farklı milletlerden insanlar bu dev-
letin veya toplumsal sözleşmenin içinde kendine 
yer bulabildi. 

Farklı dini mensubiyete ait olan guruplar, 
kendi inanç, adet ve ticaretlerinde özgür bırakıl-
dı. Kimsenin meşru üretim ve harcama biçimleri-
ne müdahale edilmedi, eski hak ve anlaşmalardan 
doğan haklarına dokunulmadı. İç ve dış güven-
liğin tesisinde ortak hareket edilmesi sağlanarak, 
sonradan da bu devlete/sözleşmeye dâhil olmak 
isteyenlere de kapı kapatılmadı. Eskiden olduğu 
gibi imtiyazlı bir sınıf veya devletin asli unsuru, 
devlete sonradan katılan ikinci dereceden vatan-
daş gibi ayrımcı unsurlara yer verilmedi.

Temel ve öncelikli hedef her zaman barış ve 
özgürlüğün tesisi olmuş, kabile ve topluluklar 
eski konumlarını ve kendi tüzel kişiliklerini ko-
ruyarak “ümmet”e katılmıştır. Yeni oluşumda eski 
kabile reislerin yerine başka kişiler getirilmeden 
kendi konumlarını korumaya devam ettiler. İnti-
kam ve kendi aralarında var olan öç alma hakla-
rından vazgeçtiler, çünkü ümmetin öncelikli ga-
yesi iç savaşın çıkmasını engellemekti. 

Ümmetin başkanı olarak Hz. Resûl (s)’ün siya-
si görevi, devletin sınırlarını korumak ve güvenli-
ği sağlamak olduğundan, devletin tek başına ba-
ğımsız olduğu ve vatandaş olmak isteyenlerin de 
Medine’ye yerleşmesi hükmü benimsendi. Dışarı-
dan gelecek her türlü tehdit ve saldırıya karşı koy-
mak için tüm unsurların birlikte hareket edilmesi 
hususu düzenlemede yerini aldı. 

Devletin iç işlerini düzene sokmak, çevredeki 
köy ve kasabaları korumak için seriye denilen kü-
çük askeri birlikler kuruldu. Savaş maksadı taşı-
mayan bu birlikler, iç güvenliğin sağlanması, sı-
nır muhafızlığı, istihbarat ve keşif ve devriye faali-
yetleri ile görevlendirildi. Bu küçük askeri birlik-
ler, özellikle düşmanlara ait ticaret kervanlarının, 
yeni devletin topraklarından geçmesine engel olu-
yor, bağımsız devletin koymuş olduğu kanunlar 
çerçevesinde bunu yaparak, işi anlaşma ve ittifa-
ka zorluyordu. Böylelikle, Kureyş’in düşmanca si-
yaset gütmemesini, Mekke’de kalan diğer Müslü-
man ve müttefiklerinin özgürlüklerine dokunul-
mamasını sağlamış oluyordu. 

Yeni devletin temelini barış oluşturuyor ol-
makla birlikte, yapılan savaşlar, hiçbir zaman sal-
dırı değil savunma amaçlı olmuştu. İslâm her za-
man barış ortamında kazanmış, barış ortamında 
yayılmıştı. Hak ve hakikatin egemenliği için ko-

nuşmaya, tartışmaya, bilgiye, delile, barışa, mu-
habbet ve saygıya aynı şekilde, savaş ve saldırıya 
ise savunma ile karşılık verilmiştir. Çünkü özgür-
lükleri yaşamak ancak barış ortamında mümkün 
olabiliyordu. 

Bunu başaranlar Hz. Peygamber (s.)’in lider-
liğindeki Müslümanlar olmuş olmasına rağmen, 
O’nun takipçileri; bu orijinal ilk ve temel mode-
le uygun olabilecek, farklı coğrafyalar ve toplum-
lar için farklı örflere, sosyo-kültürel yapılara uy-
gun modeller geliştirmeleri mümkün iken, bunu 
başaramamışlardır. 

Daha da kötüsü, kendini doğuran İlahi vah-
yin mesajına uymayan, bu ilk ve orijinal uygula-
mada da asla yeri olmayan saltanat ve imamet gibi 
modellere teslim olmuş, farkında olmadığı bu iha-
netinden dolayı da zaman içinde bozguna uğra-
maktan kendini kurtaramamıştır. Yine Malik bin 
Nebi’nin; “Sadece geri kalmışlığın sebeplerini in-
celemeye karşı değiliz, bu sebepleri en iyi şekilde 
de gizliyoruz ve çoğu zamanda onları değiştirmek 
yerine savunmak için ölmeye bile hazırız.” şeklin-
de ifade ettiği gibi, bu yanlışın içinde olan “Müs-
lüman” toplulukların varlığı devam ettikçe, için-
de bulunduğumuz bu zillet de devam edecektir. 

Aklımızı başımıza alıp, kendimizi veya kendi-
mizde olanı değiştirmedikçe, Allah’ın durup du-
rurken bizim durumumuzu değiştirmeyeceğini 
veya iyileştirmeyeceğini (Kur’ân 13/11) anlamak 
zorundayız. Çünkü kendi elimizle yapıp eyledi-
ğimizden dolayı düzenin/düzenimizin bozuldu-
ğunu ve bu yüzden de yeryüzünün fesada uğra-
dığını (Kur’ân 30/41) anlamak ne zaman müm-
kün olacak?

Evet, İslâm’da ruhban sınıfı yani “Din Adam-
ları” diye bir sınıf yoktur. Ama emrolunduğu gibi 
dosdoğru olmak zorunda olan (Kur’ân 11/112) 
“dininin adamları” vardır. Ancak, birçok şeyde ol-
duğu gibi bu söylem de, çoğu zaman eylem hali-
ni almaz. 

Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlara 
öncü ve örnek olacak, değer ve düşünce üretecek 
kişiler çıkana kadar (Kur’ân 25/74) bu din; fosil-
leşmiş dinozor bazı “din adamı” veya “hoca efen-
di” oligarşisinin elinde kalmaya devam edecektir. 

Böyle devam etmesi halinde ise Allah’ın; bizi 
tarih sahnesinden silip, yerimize yeni toplumla-
rı getireceğinden hiç şüphemiz olmasın. (Kur’ân 
9/39; 11/57; 14/19; 21/11; 35/16; 47/38; 70/41; 
76/28).
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B ugün dünyanın en çok konuşulan ve tartışı-

lan kavramlarından birisi olmasına rağmen te-

rörün ne olduğu ve muhtevasının nasıl belirle-

neceği hususunda tam bir mutabakata varılama-

mıştır. Dedeoğlu, terörün 109 farklı tanımı bu-

lunduğunu ifade etmektedir.1 1937 tarihli Cenev-

re Sözleşmesi’nde2 diplomatik misyona sahip ki-

şilere karşı yapılan eylemler terör olarak nitelen-

dirilmiş, buna karşı ülkelerin işbirliği ve dayanış-

ma içerisinde olmaları belirtilerek gereken önlem-

lerin alınması istenmiştir. BM Genel Kurulu’nun 

1999 yılındaki kararına göre, “özel kişilere, grup 

ya da halkın bütününe siyasi, felsefi, ideolojik, ırk-

çı, etnik, dini ya da başka sebeplerle her türlü yasa 

dışı baskı yaparak dehşet ortamı yaratmayı tah-

rik eden tüm cezai eylemler” terör olarak tanım-

lanmıştır. 

1989 tarihli AGİK Viyana Kapanış Bildirisin-

de, bütün terör suçlarının kınanması ve nereden 

ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, terörün haklı 

görülemeyeceği açıkça belirtilmiştir. ‘‘Katılan Dev-

letler, kim tarafından işlenmiş olursa olsun, dev-

letler arasında dostça ilişkileri ve güvenliği teh-

likeye koyanlar da dâhil olmak üzere tüm terö-

rizm hareketlerini, yöntemlerini ve uygulamala-

rı kayıtsız ve şartsız bir şekilde kınarlar ve terö-

rizmin hiçbir şart altında haklı kılamayacağı ko-

nusunda mutabıktırlar.’’ Bu sebeple AGİK zirve-

sine katılan devletlerden, ‘‘Toprakları üzerinde di-

ğer bir katılan devletin rejimini şiddetle devirme-

ye yönelmiş terörizm eylemleri ve ...başka türlü 

faaliyetleri başlatan, organize eden veya bu gibi fa-

aliyetlerin hazırlık hareketlerine girişen şahısların, 

grupların veya örgütlerin gayri-hukuki faaliyetle-

rini önlemeleri’’ istenmektedir.3

Türk hukuk metinlerinde TDK’da belirtildi-

ği üzere “terör” kavramı için, “yılgı”, “tedhiş”, “te-

rörizm” kavramı için ise, “yıldırganlık”, “tedhişçi-

lik” gibi kelimeler kullanılmaktadır. Uygulamada 

daha çok uluslararası hukuk kavramı olarak te-

rör (terror) ve terörizm sözcükleri kullanılmak-

tadır. Arapça “tedhiş” sözcüğü, “şaşırtma, ürküt-

me, yıldırma”, anlamlarına gelmektedir. Latincede 

“terrere” olarak kullanılan bu kelime, Fransızcaya 

“terreur”, İngilizceye de “terror” olarak geçmiştir.4 

Görüldüğü üzere terör temelde, bir amacı ger-

çekleştirmek için muhatapları üzerinde korku sal-

mak, tedirginlik uyandırmak, muarızın moral de-

ğerleri üzerinde geçici ya da kalıcı hasar oluştur-

mak gibi fiillerin tamamını ifade etmek için kulla-

nılmaktadır. Oysaki tüm savaşlar karşılıklı olarak 

benzer fiillerin gerçekleştiği durumlardır. Öyle ise 

örgütler ile devletlerin uyguladığı şiddet arasın-

da terör eylemi oluşup oluşmadığı konusunda net 

çizgiler ya da temel ölçütler yoktur. Tüm insanları, 

örgütleri ve devletleri bağlayacak şekilde terörün 

Murat ÖZER

Terör, güç odakları açısından çıkarları doğrultusunda kullanılan manipülatif bir kavram 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple, terörün tanımı örgütlerin, hareketlerin ya da 
devletlerin ortaya koymuş olduğu eylemlere göre belirlenmemiş, küresel aktörlerin 
kendilerini konumlandırdıkları yere göre tanım kazanmıştır. Öyle ki, bazı örgütler bir devlet 
tarafından terörle ilişkilendirilmelerine rağmen, aynı devletle müttefik olabilmişlerdir. 

Sömürgecilerin Egemenlik Alanlarını
Genişletmek Üzere Kullandığı

Bir Argüman Olarak Terör
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tanımı ve terör eylemlerinin gerçekleşmesi du-

rumunda karşılaşılacak müeyyideler hâlihazırda 

belirlenmiş değildir. Hal böyle olunca, hangi eyle-

min terör, hangi eylemin meşru savunma olduğu 

konusu uluslararası hukuk açısından bir norma 

kavuşmuş değildir. Tanımın ve cezai müeyyide-

lerin uluslararası alanda muhayyer bırakılmasının 

sebebi aslında, küresel anlamda güçlü yapıların 

terör kavramı üzerinden egemenlik alanlarını ge-

nişletmek konusundaki güçlü isteklerinin bir so-

nucu olarak görülmelidir. 

İslâm Dünyası Terörle Nasıl Tanıştı?

İslâm dünyası son iki asırda siyasi ve dini birli-

ğin zayıflaması ve I. Dünya Sa-

vaşı sonrasında ise tamamen 

yitirmesi sebebiyle büyük bir 

buhran yaşıyor. Müslümanla-

rın üzerinde yaşadığı toprakla-

rın büyük bir kısmı 18. yüzyıla 

kadar tek bir devletin, Osman-

lı Devleti’nin sınırları içerisin-

de yer alıyordu. Devletin sı-

nırları, batıda Kuzey Afrika’da 

Cezayir’e, doğuda İran’a, ku-

zeyde Kafkasya’ya, güneyde 

ise Yemen’e kadar uzanıyordu. 

Osmanlı Devleti’nin sınırları 

merkezinde yer alan Anadolu 

topraklarının batısında Doğu 

Avrupa’da Balkanlar’a kadar 

devam etmekteydi. Devletin 

1595’de en geniş sınırlarına 

ulaştığında topraklarının mik-

tarı 19 milyon 900 bin kilometre kare olmuştu. 

1918’de fiilen yıkılan, 1922’de ise resmen son 

bulan Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında tut-

tuğu topraklarda bugün 64 ülke bulunmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nin Yavuz Sultan Selim 

(1470-1520) döneminde hilafet kurumunu uhde-

sine almasıyla birlikte, kendi toprakları içerisinde 

yer almayan Hindistan, Afganistan ve Uzak Asya 

ülkeleri gibi coğrafyalarda da siyasi ve dini nüfu-

zu bu sayede bulunmaktaydı. Böylesi büyük bir 

nüfuz alanının tek bir siyasi ve dini otorite altına 

alınması, İslâm dünyasında muhtemel yaşanabile-

cek pek çok sorunun zuhurunu engellemekteydi. 

1783 yılında Osmanlı Devleti’nin Kırım’ı kay-

betmesiyle başlayan çöküş süreci, İslâm dünya-

sında parçalanması ve pek çok İslâm beldesinin 

Batılılar tarafından işgal edilmesiyle sonuçlandı. 

Cezayir ve Tunus başta olmak üzere Afrika’nın 

pek çok ülkesi Fransızlar; Libya İtalyanlar; Irak, 

Mısır, Hindistan gibi çok sayıda ülke İngilizler; 

Ortadoğu Fransızlar ve İngilizler; Kafkasya Rus-

lar tarafından işgal edilirken, Balkanlar’da çıkan 

ayaklanmalar sonucu tüm Balkanlar küçük devlet-

lere bölündü. Müslüman halklar tarihin gördüğü 

en ciddi soykırım ve tehcirle karşılaştılar. Fransa, 

132 yıl işgal altında tuttuğu Cezayir’de 1,5 Milyon 

insanı katlederken; Rusya tüm Kuzey Kafkasya’da 

uyguladığı tehcir politikasıyla 

1864’den itibaren Çerkesleri 

Anadolu’ya, Çeçen-İnguş ve 

Kırım halklarını ise Orta Asya 

ve Sibirya’ya sürgün etti.

1918’de Osmanlı Devle-

ti ile İtilaf Devletleri arasın-

da yapılan Mondros Ateşkes 

Antlaşması’yla, o güne kadar 

büyük bir zaafa uğramış olsa 

da hukuken ve şeklen devam 

eden İslâm dünyasındaki si-

yasi ve dini otorite bütünüyle 

ortadan kalkmış oldu. Bu oto-

rite kaybı, Müslüman halklar 

üzerinde büyük bir travmaya 

yol açarken, Müslümanların 

yaşadığı bu travmayı istismar 

eden çeşitli örgütler, böyle-

si mümbit bir arazide zuhur 

etme imkânı buldular. 

İslâm’ın mesajını tahrif ederek, insanlığa, top-

lumsal değerlere ve geleceğe yönelik büyük bir 

tehdit oluşturan terör yapıları, İslâm dünyasının 

içinde bulunduğu kaotik zeminden istifade et-

mektedirler. İç savaşlar, işgaller ve sömürü, açlık 

ve kıtlık, siyasi çekişmeler İslâm dünyasında güç-

lü bir siyasi otoritenin olmayışının sonucu olarak 

karşımızda durmaktadır. 1918’den SSCB’nin yı-

kıldığı 1991 yılına kadar, başta Ortadoğu olmak 

üzere İslâm dünyası, NATO ve Varşova Paktı 

arasında bölünmüş olan dünyada çıkar çatışma-

larının ve siyasi çekişmelerin içerisinde bir denge 

politikası takip ederek hayatiyetini sürdürdü. 

İslâm’ın mesajını tahrif 
ederek, insanlığa, toplum-
sal değerlere ve geleceğe 
yönelik büyük bir tehdit 
oluşturan terör yapıları, 
İslâm dünyasının içinde 
bulunduğu kaotik zemin-
den istifade etmektedir-
ler. İç savaşlar, işgaller 
ve sömürü, açlık ve kıtlık, 
siyasi çekişmeler İslâm 
dünyasında güçlü bir 
siyasi otoritenin olmayı-
şının sonucu olarak karşı-
mızda durmaktadır.
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Soğuk Savaş olarak adlandırılan, II. Dünya 
Savaşı ile Sovyetler Birliği’nin yıkıldığı tarih ara-
sında kalan dönemde İslâm dünyasının bir kısmı 
ABD ve Avrupa ülkelerinin başını çektiği Atlantik 
Paktı’na yakın durarak Sovyet tehlikesine karşı 
kendilerini garanti altına alma yolunu seçerken; 
Irak ve Suriye gibi bazı Arap ülkeleri, Sosyalizm 
ile Arap milliyetçiliğinin bir sentezi olarak görü-
lebilecek Baas ideolojisini geliştirerek Sovyetler’e 
yakın bir yerde kendilerini konumlandırdı. 

Her iki paktın içerinde yer almanın kendile-
rine bir yarar getirmeyeceğini düşünen, özellikle 
1960’larda Arap milliyetçiliği dalgasının öncü ül-
kesi durumundaki Mısır ve lideri Cemal Abdün-
nasır ile SSCB’ye mesafeli bir Komünist anlayışı 
savunan Yugoslavya lideri Tito’nun öncülüğün-
de ortaya çıkan Bağlantısızlar Hareketi (Non-
Alignment) Soğuk Savaş döneminin üçüncü bir 
akımı olarak ortaya çıkmış, sömürgecilik karşıtı 
bir duruşu ifade etmesi hedeflenen Bağlantısızlar, 
başlangıçta 25 ülkenin desteğini alarak süreç içe-
risinde bu sayıyı 100’ün üzerine çıkarsa da dün-
yada etkili bir güç olmayı başaramamıştır. Tama-
mı, Afrika ve Asya ülkelerinden oluşan bu yapı 
bugün sembolik bir anlam ifade 
etmektedir.

Batı’nın Terör Konusundaki 
İkircikli Tavrı

Dünyanın bu güç dengeleri 
içerinde şekillendiği dönemde 
İslâm dünyasında, kendi halk-
larına karşı otoriter, dışarıda 
ise bahsedilen güç unsurlarına 
karşı kısmen ya da tamamen 
bağımlı iktidarlar hayatiyetini 
sürdürebilmişlerdir. İslâm dün-
yasındaki bu yarı bağımlı devletle-
ri ya da örgütleri küresel güçlerin hedef tahtasına 
oturtamamasının temel sebebi, bu yapıların bütü-
nüyle adil bir yaklaşımla hareket etmeleri değil, o 
günkü dünya konjonktürünün buna müsait olma-
masıdır. Bir güç odağına karşı mücadele eden yapı-
lar, diğer güç odağının çıkarlarıyla örtüştüğünden 
destek bulabilmiş ve hayatını devam ettirebilmiş-
lerdir. Yani meşruiyetlerini kendi adil yaklaşım-
larına değil, küresel bir güç odağının karşısın-
da ya da yanında olmaya borçludurlar.

İslâm dünyasının bu dönemde en önemli iki 

kriz bölgesi bulunmaktadır. Birincisi 1948’de 

İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesiyle baş-

layan Arap-İsrail sorunu; diğeri ise 1979’da 

SSCB’nin işbaşındaki Komünist yönetimi destek-

lemek üzere başlattığı Afganistan işgalidir. Birin-

cisinde Sovyetler’in Filistin meselesinde İsrail’i 

onaylamayan bir duruşuyla karşılaşırken, ikin-

cisinde ABD’nin Rus işgaline karşı Afgan müca-

hitleri destekleyen bir tutumu ile karşılaşırız. Bu 

durum, küresel güç odaklarının İslâm dünyasında 

siyasi birliğin oluşamaması ve Müslümanları etki-

leyen durumlar karşısında ortak tavır alınamama-

sı konusunda nasıl bir etki gücüne sahip olduğu-

nu gösteren çarpıcı bir örnektir.

ABD, Afganistan’da SSCB’ye karşı savaşan mü-

cahit grupları özgürlük savaşçıları olarak nitelen-

dirirken, Sovyetler bu grupları Afgan Hükümeti’ne 

karşı başkaldıran “terörist gruplar” olarak nitelen-

dirmekteydi. Buna karşın ABD, İsrail’e karşı sa-

vaşan Filistinli grupları “terörist yapılar” olarak 

görmektedir. Bu durum sadece İslâm dünyasın-

da değil, dünyanın geri kalan kriz bölgelerinde 

de geçerlidir. Küresel güç odakları kendi iktidar 

alanlarına karşı tehlike olarak gördüğü yapıları 

“terör”le ilişkilendirirken; muarızlarının iktidar 

alanlarını tehdit eden yapıları ise “bağım-

sızlık savaşçıları” olarak görmekte ya 

da “görmezden gelme siyaseti” ile 

tavır alma konusunda çekimser 
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kalmaktaydılar. Görüldüğü üzere terör, güç odak-

ları açısından çıkarları doğrultusunda kullanılan 

manipülatif bir kavram olarak karşımıza çıkmak-

tadır. Bu sebeple, terörün tanımı örgütlerin, hare-

ketlerin ya da devletlerin ortaya koymuş olduğu 

eylemlere göre belirlenmemiş, küresel aktörlerin 

kendilerini konumlandırdıkları yere göre tanım 

kazanmıştır. Öyle ki, bazı örgütler bir devlet tara-

fından terörle ilişkilendirilmelerine rağmen, aynı 

devletle müttefik olabilmişlerdir. 

Bu konudaki çarpıcı örnek Kuzey Irak’ta faa-

liyet yürüten KDP ve KYB’nin ABD yönetimi ta-

rafından algılanışı ile ilgilidir. Irak yönetiminin, 

1979’da gerçekleşen Humeyni Devrimi sonra-

sı 1980-1988 yılları arasında sekiz yıl boyunca 

İran’la yaşadığı savaşta, Irak yönetiminin yanın-

da yer alan ABD, bu sebeple Irak Hükümeti’nin 

muhaliflerini “terör listesi”ne koymuştu. Bu doğ-

rultuda Irak’ın kuzeyinde Hükümet’e karşı sava-

şan Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Kürdistan 

Demokrat Partisi ABD yönetimi tarafından terö-

rist yapılanma olarak kabul edilmekteydi. 2003 

yılında ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri-

nin Irak Hükümeti’ni devirmek üzere başlattığı 

savaşta, KDP ve KYB koalisyon güçleriyle birlik-

te savaşmış; savaşın sonunda KYB’nin lideri Ce-

lal Talabani, Irak Cumhurbaşkanlığı’na, KDP lide-

ri Mesut Barzani ise Irak Kürdistan Özerk Yöneti-

mi başkanlığına getirilmişti. Savaşta ve daha son-

ra Irak’ın yönetimini devralma süreçlerinde 11 yıl 

boyunca ABD yönetimiyle birlikte hareket eden 

bu iki örgüt, ancak 2014 yılında ABD tarafından 

terör örgütleri listesinden çıkartılmıştır.5 

Benzer şekilde, Türkiye’ye karşı savaşan PKK 
terör örgütünün Suriye uzantısı olan ve PKK li-
deri Abdullah Öcalan’ın liderliği altında hareket 
eden PYD terör örgütü ile ABD yönetimi Suriye 
İç Savaşı’nın başladığı 2011 yılından itibaren it-
tifak içinde hareket etmektedirler. ABD yönetimi, 
mezkûr örgüte 4 bin tır silah yardımı yapmış, 
ABD’nin seçkin birlikleri PKK-PYD terör örgütü 
mensuplarına açıkça eğitim desteği vermiştir. Oy-
saki, PKK, ABD yönetimi tarafından 1997 yılından 
bu yana terör örgütü olarak kabul edilmektedir.6 

II. Dünya Savaşı sonrası yeniden şekillenen 

dünyada, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın yapısı 

da bu yeni güç dengelerine göre tesis edilmiştir. 

Özellikle dünya üzerinde eziyet gören insanların 

yardımına koşmak, herhangi bir gücün tüm savaş 

ahlakını çiğneyerek, sınırsızca ve sorumsuzca sivil 

ve savunmasız insanların yok edilmesinin önüne 

geçmek gibi bir misyonu olduğu ifade edilen BM 

Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin dünyada 

etki gücü yüksek sadece beş ülkeden ibaret olma-

sı, dünya üzerinde adaletsizliğin daha da pekiş-

mesine sebebiyet vermektedir. Rusya, ABD, İngil-

tere, Çin ve Fransa’nın daimi olarak temsil edildiği 

BM Güvenlik Konseyi’nde, bu ülkelerin ulusal 

çıkarları, eziyet gören insanların ve toplumların 

hukuklarının korunmasından daha önemli bir 

yere sahip olmuştur. Bu sebeple, ne Ortadoğu’da 

artık kronik hale gelen ve milyonlarca insanın 

1948’den bu yana mülteci durumuna düştüğü Fi-

listin meselesi, ne Çeçenistan’da ülke nüfusunun 

dörtte birinin yok olmasıyla sonuçlanan işgal, ne 

de yaklaşık 1 milyonun insanın hayatına mal olan 

Suriye İç Savaşı hakkında ortak bir tutum alına-

bilmesi mümkün olmamıştır. 

İslâm’ın mesajını tahrif ederek, insanlığa, toplumsal değerlere ve geleceğe yönelik 
büya Soğuk Savaş olarak adlandırılan, II. Dünya Savaşı ile Sovyetler Birliği’nin yıkıl-
dığı tarih arasında kalan dönemde İslâm dünyasının bir kısmı ABD ve Avrupa ülkele-
rinin başını çektiği Atlantik Paktı’na yakın durarak Sovyet tehlikesine karşı kendilerini 
garanti altına alma yolunu seçerken; Irak ve Suriye gibi bazı Arap ülkeleri, Sosyalizm 
ile Arap milliyetçiliğinin bir sentezi olarak görülebilecek Baas ideolojisini geliştire-
rek Sovyetler’e yakın bir yerde kendilerini konumlandırdı. k ve kıtlık, siyasi çekişme-
ler İslâm dünyasında güçlü bir siyasi otoritenin olmayışının sonucu olarak karşımız-
da durmaktadır.
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  BİR ARGÜMAN OLARAK TERÖR 

Küresel ölçekte güç sahibi bu devletlerin bir 
konudaki çıkarları, diğer konularda tutum alma-
sını engellemiş; bunun sonucu olarak birisinin 
“terör” olarak tanımladığı eylemler, bir diğer ülke 
tarafından “meşru savunma” olarak görülebilmiş-
tir. Hatta aynı devlet, bir örgütün yaptığı eylemleri 
terör olarak tanımlarken; örgütün fiil ve yaklaşım-
larında hiçbir değişim olmamasına rağmen, sade-
ce süreç içerisinde o devletin çıkarlarıyla paralel 
bir istikamette hareket etmesi sebebiyle destek 
dahi görmüş, müttefik olarak tanımlanır hale ge-
lebilmiştir.

Ahlaki temelden yoksun, çıkar üzerine kuru-
lu bir anlayıştan; tüm insanlığı kuşatıcı ve bağla-
yıcılığı olan bir terör tanımı yapması beklenilme-
melidir. Her koşul ve şart altında, doğrunun ve 
yanlışın ne olduğu gösterecek, yerel ya da küre-
sel çıkarlarla çatışsa dahi; insanlığın selamet bula-
bilmesi için asla değişmez sabiteleri olan ölçütle-
re sahip olmak mümkün müdür? İnsanlığın asır-
lar boyu, huzur ve barış içerisinde yaşadığı dö-
nemlerde “meşruiyetin” sınırları nasıl belirlenmiş-
tir? Zulmün ve haksızlığın engellenmesinde temel 
ölçütler neler olmuştur? Bu soruların cevaplarını, 
insanlığın kendi tarihi içerinde bulmak mümkün-
dür.

İslâm’ın Meşruiyet Algısı veTerör Karşısındaki 
Tutumu

İslâm, insanın ikili ilişkilerinden, ailesiyle kur-
duğu ilişkiye; toplumla kurduğu ilişkiden, devlet-
le ya da otoriteyle kurduğu münasebete kadar bir 
dizi sınırlar ve ölçüler getirmiştir. Tüm bu ilişkile-
re meşruiyet kazandıran temel umdeler açıkça or-
taya konulmuştur. Bunlara “olmazsa olmazlar” an-
lamına “zarûriyyât-ı diniye” denilmektedir. İslâm 
bilginleri insanın beş temel değerinin korunması-
nı, dinin, diğer bir ifadeyle hayatın zarureti olarak 
görmüşlerdir. Buna göre, insanların; canları, mal-
ları, din ve inançları, akıl ve düşünceleri, nesil ve 
ırzları dokunulmazdır. 

Emanet kavramıyla şekillenen bu anlayışa göre 
kişinin bu dokunulmaz değerlerinden emin oldu-
ğu tüm ilişkiler ancak bu şekilde meşruiyet kaza-
nabilirler. Diğer bir ifadeyle, bir toplumsal yapı, 
cemaat, örgüt ya da devlet kişinin bu beş temel 
değerini muhafaza ediyor ve dışarıdan gelebile-
cek tehlikelere karşı koruyor, bu değerlere teca-

vüz edildiğinde mütecavize karşı cezai müeyyide 

uygulayabiliyorsa meşru bir yapı haline gelmek-

tedir. Bir yapı, örgüt ya da devlet kişilerin bu do-

kunulmaz değerlerini korumak bir yana, tecavüz-

de bulunuyorsa meşruiyetini yitirdiği gibi, bu ta-

cizin engellenmesi hususunda kişi sorumlu tutul-

maktadır. Kişiyi ya da devleti, bu beş temel değere 

karşı tecavüzde bulunan yapıyla mücadelede sı-

nırlayan ve meşruiyet çizgisini belirleyen şey ise, 

yine bu beş temel dokunulmaza karşı gösterdiği 

tavır olmaktadır.

İnsanın yaratıldığı ve dünya üzerinde var ol-

duğu günden bu yana gelmiş olan tüm ilahi din-

ler, yine insanlar tarafından kişisel çıkar ve hırs-

ları sebebiyle tahrif edilene kadar yukarıda ifade 

ettiğimiz insanın bu temel dokunulmaz değerle-

rini muhafaza etmeye odaklanmışlardır. Dünya-

da zulüm ve istikbarın var olması bu prensipler-

den uzaklaşmak; bunu yerine kişilerin ya da top-

lumların hırs, bencillik ve zulmederek egemenlik 

kurma isteğini ikame etmesi sebebiyle olmuştur. 

Dolayısıyla sorun ilahi dinlerin öğretilerinde de-

ğil, bu öğretileri kendi kişisel hırsları yüzünden 

istismar eden insanda aranmalıdır.

Terör kavramının, sömürgeci güçler tarafın-

dan, muarızlarını baskı altına almak; kendi ta-

raftarlarını ise ne kadar kör bir şiddete sahip ol-

salar dahi desteklemek maksadıyla kullanıldı-

ğı izahtan varestedir. Bugün, Pakistan’dan, Irak’a; 

Suriye’den, Libya’ya; Tunus’tan, Türkiye’ye kadar 

uzanan geniş bir hatta ekseriyetle İslâm dünya-

sı için büyük bir tehlike arz eden terörün engel-

lenebilmesi, öncelikle bu kavram etrafındaki şai-

beyi bertaraf etmek; konuyu İslâm’ın “meşruiyet, 

emniyet ve beş temel dokunulmazlar” kavramla-

rı etrafında tartışarak, beynelmilel literatüre gire-

cek bir şekilde tanımlamakla mümkün olacaktır.
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Ece Ayhan’ın Ken Loach Sine-

ması üzerine tespiti, Angelopou-

los Sineması için de söylenebilir: 

“Sıkı sinema bir şeyin altını çiz-

mez. Sadece gösterir.” Uzanıp da 

çimlere dokunduğumuz ve son-

ra elimizi kaldırdığımızda birkaç 

damla aşağı yuvarlanır ve gözya-

şını hatırlatan bir süzülüşle top-

rağa düşer. Bazen kendi gözyaş-

larımız da karışır aynı toprağa… 

Hızlıca temizlenip inşaata açılan 

bir orman parçasının hatta bir 

çalı altının bile toprağa düşürdü-

ğü gözyaşları yok mudur? Bunla-

rı görmek için ne çok sevmek, ne 

çok ayrılmaya mecbur kalmak ve 

özlemek gerekir… Üstelik bü-

tün o derin acılar ve düşüncele-

rin felsefesi tumturaklı cümleler-

le değil, hayatın sahneleriyle gös-

terilir; kamera o nedenle sürek-

li hareket halinde olmalı… Ne 

karmaşa ne şatafat; minimal an-

latımın özenli akışında her sah-

nenin titizlikle çalışıldığı bir film 

Ağlayan Çayır; hem çekim aşa-

ması hem de hüznüyle. 

Yunanistan’da Temmuz ayı 

sonlarında büyük bir yangın çık-

tı. Başa gelebilecek en ağır imti-

hanlardan biri, geniş bir orma-

B ir söyleşisinde Derviş Zaim, 

“Felsefenin yapmaya çalıştı-

ğı şeyi şu an sinemanın yapma-

sı gerektiğini düşünüyorum” di-

yordu. 1935’te Atina’da dünyaya 

gelen Theo Angelopoulos filmle-

ri, şiirselliğinin yanı sıra bu üst-

lenişe karşılık gelmenin de arayı-

şını yansıtıyor. “Başka bir dünya 

mümkün” sloganının peşindey-

ken gösterdiği çabada, sosyalist 

ideolojiyi benimsemiş kuşağı-

nın umutları ve hayal kırıklıkları 

okunur Angelopoulos’un. Daha 

ötesine geçen cümleleri elbette 

vardır usta yönetmenin. Kim, ne-

rede yanıldı ve daha az acı çeki-

lebilir miydi? Daha az utanabilir 

miydi insan kendisinden… Esa-

sında geriye kalan sadece hay-

siyetli bir zeminin, dürüst soru 

ve cevapların inşası değil midir?

Önce solcu Demokratik De-

ğişim dergisinde sinema eleştir-

menliği yaptı, ardından 1960’lar-

da ilk film olarak çektiği For-

minx Hikâyesi ve kısa bir rad-

yo şovları hicvi olan Broadcast 

(Yayın)’ı çekti Angelopoulos; 

1970’te ise Anaparastasi (Tatbi-

kat) filmiyle bir yönetmen olarak 

kendini kabul ettirmeyi başardı. 

Çünkü bu film, “çürüyen bir ül-

keye ağıttır”. Zaman, mekân, do-

layısıyla tarihsel itki, göç, yurt-

suzluk ve yurtlanma temalarıyla 

temayüz etti sineması. Geçen za-

man içinde değişmeyen umutlar 

ve yaralar onun filmlerinde ba-

zen bir kahramanın sessizliğin-

de dile geldi bazen de toplum-

sal olayların uğultusunda. Ken-

disine sürekli olarak, tekrar tek-

rar Ulises’in Bakışı’nda sorduğu 

“Hâlâ görebiliyor muyum?” so-

rusunu yöneltti.

Minimal Anlatımın Özenli Akışı

Hareketli kamerası geniş plan 

çekimiyle bazen dışarıdan izler 

kahramanı bazen de onun göz-

leriyle bakar. Planın akışında gö-

rüntü üzerine tekrar tekrar yo-

ğunlaşması, kesintilerle ilerle-

yen kurgu yerine sürekliliği yeğ-

leyişi, Cezanne resimlerinin fel-

sefesini hatırlatıyor. “Dünyanın 

üzerinden bir an geçer.” Kadra-

jın içindeki elementler izleyici-

ye bir şeyler hissettirip, düşün-

dürüyor olmalı. Söz sarf edilme-

se de olur, görüntü konuşurken; 

müzik de bize bir çayırın ağlayı-

şının seslerini duyurmuyor mu? 

BİR ÇAYIR DAHA NE KADAR 
AĞLAYABİLİR Kİ…

Cihan AKTAŞ

“Size yönetmenlerden değil sadece filmlerden söz edebilirim” diyen 
Angelopoulos dünyayı değiştirme hayali adına halkına ölü taşların yerine 
geçecek bir şey vermek, mitolojiyi tazelemek, güncellemek istemişti. -Kendi 
deyişiyle- sinemasının üç döneminin ilkinde tarihi kurcaladı, ikincisinde 
karakterleri ve üçüncü olarak da “kayıp bir merkez arayışı gibi, uzun, 
büyük ve acılı bir ağıtın parçaları gibi ortaya çıkıp duran temalar”ı. 
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nın derinliklerinde ateşle ku-

şatılmak. Ne yazık ki Ağlayan 

Çayır’ın yönetmeninin bütün 

ömrünce biriktirdiği belgeleri de 

kül etti yangın.

Çok büyük sevinçler gibi tra-

jedilerin de kelimelerle ifadesi 

zor his ve düşüncelere yol açıyor. 

Dünyayı, tabiatı, insanlığı öğren-

menin, hayatın ve ölümün cilve-

leri üzerine düşünmenin de sonu 

yok. Angelopoulos sineması, in-

sanı zorlu değişimlere hazırlayan 

olayları bütün konforların erte-

lendiği yol hali içinde vermenin 

de sinemasıdır. Epos, mitos, lo-

gos, incelik, renk ve alan derin-

liği… Kavafis, Seferis, Ritsos… 

Yunanlı şairlere atıfla konuşulu-

yor sineması sıklıkla. Gündelik 

hayatın dokularına sinen desta-

nı araştırdığı için belki de aklı-

ma da El Greco’ya Mektuplar’ın, 

Yeniden Dirilen İsa’sının yaza-

rını getirmiştir hep, Ağlayan 

Çayır’ın yönetmeninin filmleri. 

Felaket ve acıların hemen öte-

sinde derinleşebilen veya azala-

bilen bir boşluğu görmeye sevk 

ediyor sinema dili. Oraya ne bı-

rakabilirim, oradan ne düştü pa-

yıma… Ah, kim kıymetini bili-

yor ki emanet kelimesinin ve te-

mellük üzerine yürekten yükse-

len bir sorgulamanın cümlele-

ri, hangi kelimelerle olursa ol-

sun sadeliği aptallık olarak öğre-

ten ekranların baskısı karşısında 

kaç beğeni alır ki… Felsefe, şim-

di açılan bu yarayla veya yeniden 

kanatılan yarayla ilgilenmiyorsa, 

retorikten öte geçebilir mi? İnsan 

iyilerin iyileri olma ile kötülüğe 

dalma arasındaki baş döndürü-

cü uçurum ölçüsünde zorlu bir 

arayışla kendisini var veya yok 

kılıyor bu âlemde. İnsan olmak 

konusunda olmuş bitmiş bir şey 

yok; kendimizi o kadar beğen-

meyelim, ama umudumuzu da 

kesmeyelim. 

Sürekli bir kayıp, daima bir 

arayış ve yüzleşme ihtiyacı… 

Ken Loach’dan farklı olarak siya-

sete inanmaz oldu Angelopoulos, 

ancak mitolojiye de yeteri kadar 

inanamıyor ki… Türk sineması-

nın önemli isimlerinden Metin 

Erksan’ın her iki ismi de önem-

semesi sebepsiz değil. Loach’ın 

Ülke ve Özgürlük filmini ağlaya-

rak seyrettiğini belirten Erksan, 

Angelopoulos’un Ulises’in Bakışı 

filmini “Türk sinema tarihinde 

bir gezinti” olarak görmekten 

yanadır. Zaten Angelopoulos, 

kendisine ve seyircisine saygısı 

olan bir filmin farklı okumalara 

açık olması gerektiğinin altını 

çizmiştir, 2004’te verdiği bir rö-

portajda.

Filmler ve Deneyimler

Kimliği toparlamak, kimli-

ğin alaborası; beşinci filmi Voya-

ge to Cythera (Kitera’ya Yolcu-

luk, 1983) ülkesinin sol tarihi-

nin bir parçası olan yaşlı bir ada-

mın otuz iki yıl sonra sürgün-

den geri dönüşünü konu alıyor. 

Toprağına bağlıdır, ancak ülke-

sinin şartlarıyla bağdaşamadı-

ğı için yeni bir yolculuk anlamı-

na geliyor bu dönüş yaşlı adam 

için. Kitera, Yunan mitolojisinde 

insanın mutluluğu arayabileceği 

bir düşler adasıdır. Yaşlı adam, 

yıllar sonra karşılaştığında tanı-

yamama korkusu yaşadığı, böy-

leyken yazgısını her boyutuyla 

paylaşmaya hazır karısı ile bir-

likte bir teknede uzaklaşıyor 

doğduğu topraklardan bir kez 

daha. Böyle bir hikâye bildiği-

miz gibi nasıl tekrar etmeyebilir? 

Angelopoulos’un seçtiği on fil-

min ilk sırasında Yurttaş Kane’in 

bulunması anlaşılır. Sürgün gibi 

ansızın terke mecbur kalan da 

benliğinin büyük bir parçasıy-

la hep sılada yaşar. Dönebildi-

ğin takdirde ise sıla hiç de bırak-

tığın yer olmayacaktır, kendin de 

seni yollara düşüren cümleler-

den uzaklaşmışsındır. Muhteşem 

bir geçmişin büyük destanları-

nın aşılmaz gibi önünde belirdi-

ği yolcu bir tekrara düşmekten 

veya bir tekrarı aşma çabasından 

nasıl kurtulabilir? Angelopoulos 

sineması, varlığını mitolojik öge-

lerde bulan Yunan toplumuna 

bu ögelerin güncel karşılıklarını 

gösterme amacını güden bir kav-

ramsal çerçeve sunmanın da si-

nemasıdır. Odysseus miti ve yol-

culuk giderek, fasit bir dairenin 

nasıl aşılabileceğine dair bir kay-

gıyla belirler hikâyeleri. Madem-

Hareketli kamerası 
geniş plan çekimiyle 
bazen dışarıdan izler 
kahramanı bazen de 
onun gözleriyle bakar. 
Planın akışında görün-
tü üzerine tekrar tekrar 
yoğunlaşması, kesin-
tilerle ilerleyen kurgu 
yerine sürekliliği yeğ-
leyişi, Cezanne resim-
lerinin felsefesini hatır-
latıyor. “Dünyanın 
üzerinden bir an 
geçer.” Kadrajın için-
deki elementler izleyi-
ciye bir şeyler hisset-
tirip, düşündürüyor 
olmalı.
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ki kahramanın sonsuz yolculuğu 

yine tekrarlanacaktır, özel bir an-

latının kişisi olarak senin o yol-

culuğa kattığın nasıl bir iyilik, 

hangi soylu hareket… 

Asla bir zamanlar yaşan-

mış bir huzura kapı açmaya-

cak bir güvenlik arayışının me-

selesi, kendinden verebilmenin, 

diğerkâmlığın yerine kişisel ge-

lişimi koyan bir sistemin herkes 

için oluşturduğu derin gurbet-

lik hissi. Bütün bu acıların anla-

mı ne; selametimiz adına bu so-

rundan uzak durmamızı öğütlü-

yor yeni yolculuk türleri. Ange-

lopoulos (anti)kahramanı bazen 

kumpanya oyuncusudur bazen 

ütopya sahibi bir sürgün. Sınır-

lar, sınırlar; yurtsuzluk. Dönüş 

yolunda baştan belirlenmiş gibi-

dir hayal kırıklığı, gölgelidir ifa-

deler, gridir gökyüzü de; öyle ki 

yakınlaşma anlarında kavuşma 

adımlarının uzaklaşmaya seyret-

tiği izlenimi edinir izleyici. Bakı-

şının hâlâ ilk kez bir kamera vi-

zöründen, kamera merceğinden 

baktığı andaki gibi masum mu, 

diye sorması sebepsiz değil.

Yağmur dinseydi azalır mıydı 

kaygılar? Bu bir arınma yolculu-

ğu değil ancak, sıla/sükûnet ara-

yışı. Bir rahatça nefes alınabilse, 

bir ayağı sıkı sıkı yere bassa insa-

nın… Ağlayan Çayır; her an ye-

niden göç edebilirmiş gibi aza-

lan yüklerle bir sınırdan diğeri-

ne akan kafileler. İşte sınırdasın, 

yine göç edeceksin, yağmur hiç 

dinmiyor, o kadar çok yürümen 

ve koşman gerekir ki daha… 

Kuzey ikliminin puslu ha-

valarını yansıtıyor Angelopou-

los filmleri, ama evet, kor gibi 

bir düşünce bırakıyor bakışımı-

za göç yorgunluğunun melan-

kolisi. Yorgun yolcu döndüğün-

de bıraktığı gibi bulamayacağı-

nı bildiği sılayı de yeniden kur-

gulamalı zihninde. Orası niye 

yurt olamasın, niye sığdırmasın 

bir odasına kaçar adımlarla ge-

lenin… Kitera’ya Yolculuk’tan 

beri birlikte çalıştığı besteci Ele-

ni Karaindrou’nun müziği de 

aynı sorunun peşinde gidiyor-

dur sanki.

Ağlayan Çayır, bir yara, bir 

hesap, bir tutku, bir aidiyet yü-

zünden imkânsız hale gelen 

sükûnetin de metaforudur. Akı-

tamadığın gözyaşını çimenler-

de bulursun. “Seher vakti bura-

da kimler ağlamış, çimenler üs-

tünde gözyaşları var” diye söyle-

yen türkü, ayrılıkların, gurbetin, 

hemen orada bile olsa ulaşama-

manın sızısından bihaber olabi-

lir mi? 

“Size yönetmenlerden de-

ğil sadece filmlerden söz edebi-

lirim” diyen Angelopoulos dün-

yayı değiştirme hayali adına hal-

kına ölü taşların yerine geçecek 

bir şey vermek, mitolojiyi ta-

zelemek, güncellemek istemiş-

ti. -Kendi deyişiyle- sinemasının 

üç döneminin ilkinde tarihi kur-

caladı, ikincisinde karakterleri 

ve üçüncü olarak da “kayıp bir 

merkez arayışı gibi, uzun, büyük 

ve acılı bir ağıtın parçaları gibi 

ortaya çıkıp duran temalar”ı. Bir 

zamanlar onu heyecanlandıran 

toplumculuğunu, toplumsalın 

derinliklerindeki ihmal edilmiş, 

gölgeli yüzler üzerine bir ışık dü-

şürme çabasıyla sürdürmüştür... 

Öğretilen büyük öteki rüya, ça-

mur okyanuslarına terk edilen 

bedenlere karışmayı göze almayı 

da gerektirirdi. Keşke başka tür-

lü yaşanabilse tutku ve umut ko-

layca tükenen, hayal kolayca kı-

rılan azıklar olmayabilse…

Sokak düğünleri, sirtaki, 

beklemekte olan gelinler, kapı-

lara yığılan göçmenler, göçmen-

ler… Devinim, iyimserlik ve geç-

mişlerin tecrübelerinin ışığı; ola 

ki varılabilir menzile. Ah, arayış! 

Bahtsız Eleni (ya da Truvalı He-

len) daha kaç sınırdan geri çev-

rilecek? 

Sade halktan, çok çekmiş 

halktan, göçmenlerden alınabi-

lir sanki çarenin kelimeleri; Son-

suzluk ve Bir Gün öyle düşün-

dürür. Sürekli aramak kayna-

ğı ihtiyaç duyan sabi için, Ha-

cer misali, bahtsızlık üzerine dü-

şünmeden, nasıl bir tutku, na-

sıl bir adanma ve saflık gerekti-

riyor… Mitolojinin ötesine ge-

çen bir arayışın yolculuğuna dair 

bitmemiş bir söz yahut “eksiksiz 

bir deneyim” gibi gelir Angelo-

poulos filmleri.
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lindiğinde mekân ve insan ara-
sındaki etkileşiminin farklı dü-
zeyleri ortaya çıkmıştır. Moder-
nite ile oluşan yeni mekânlar, 
bireyin mekân üzerindeki algı 
değişimi, bu algı değişiminin 
mekân ve birey üzerindeki yan-
sımaları günümüzde mekân de-
yince aklımıza gelen temel ha-
reket noktaları olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Günümüzde modern müda-
halenin tanımladığı mekânlar 
bireysel ve toplumsal algı deği-
şiminin ve sonrasında yaşanan 
dönüşümün esas müsebbibi ol-
muştur. Öyle ki modern zihni-
yetin nitelikler belirleyerek oluş-
turduğu mekânlar modern haya-
tın vazgeçilmez temel mekânları 
haline gelmiştir. Bu mekânlar sü-
rekli gözler önündedir ve yeni 
mekânların oluşum aşamasın-
da birer mekânsal prototiplerdir. 
İnsanlar ve toplumlar bu proto-
tiplerden hareketle bir algı deği-
şimi ile karşı karşıya kalmakta-
dırlar. Gelinen boyut ise bireyin 
mekâna dair her türlü müdaha-
lesinden ziyade modern hayatın 

Y aşamını bir coğrafya üzerin-
de idame ettirmek zorunda 

olan insanın, mekân ile zorunlu 
bir etkileşimi vardır. Bir taraftan 
insan mekânlar inşa ederken di-
ğer taraftan inşa ettiği mekânlara 
anlam atfeder. İnsanın mekâna 
yüklediği bu anlam, mekânı salt 
fiziksel bir varlık olmaktan öteye 
götürür ve mekânı yeniden ta-
nımlamamızı sağlar. İnsan bu ye-
niden anlamlandırma ile bir yan-
dan yaşamını mekâna uygun bir 
biçimde kurgular, diğer yandan 
bu anlamlar bütününün etkile-
rine konu olur. Mekâna bir an-
lam atfederek mekânsal değişim 
ve dönüşüme neden olan insan, 
mekânın da kendi üzerindeki et-
kileri sonucunda yaşamı boyun-
ca bir oluşum ve dönüşüm içeri-
sindedir. Bu bağlamda üzerinde 
yaşanılan en geniş toprak parça-
sı, kent, mahalle, ev, çalışma or-
tamı vb. her mekân bireyin dü-
şünce ve değer dünyasının olu-
şumuna etki eder. İşte tam da bu 
yüzden kırsal kesimlerde kahve-
hanede vakit geçiren kişiler ile 
kentlerde kafelerde zamanını ge-

çiren bireylerin davranış kalıpla-
rı birbirinden farklıdır. 

Bireyin mekân ile kurduğu 
zorunlu etkileşimin bir diğer bo-
yutu insanın mekân üzerine yap-
tığı müdahaledir. Bu müdahale 
çağlar içerisinde insanın mekâna 
yönelik yapmış olduğu her dü-
zenlemede, kendi kimliğinden 
ve toplumsallığından mekâna bir 
şeyler katması şeklinde kendini 
gösterir. Örneğin bir kitap oku-
duğumuzda aslında zihin dün-
yamızda bir mekân inşası söz 
konusu olur. Bu mekân inşası 
bizim kimliğimize ve toplumsal 
ilişkilerimize yön verir. Biz, bu 
okumayla geliştirdiğimiz kimli-
ğe ve toplumsal ilişkilere yönelik 
unsurları mekâna yansıtır ve bu 
süreç döngüsel bir halde süre-
gider. Her ne kadar mekân veri-
li bir unsur olarak görülse de in-
san mekâna kendisinden bir şey-
ler katarak sosyal bir içerik ka-
zandırır.

Tarihsel süreç içerisinde 
bu değişikliğin dönemsel ola-
rak farklı yansımaları olmuştur. 
Özellikle günümüze doğru ge-

DÜNYANIN HER YERİNDE 
AYNI HİKÂYEYİ OKUMAK 
-KÜÇÜK PRENS’TE MODERN BİREY VE MEKÂN İZLERİ-

Ömür Nihal KARAARSLAN

Küçük Prens’i modern bir perspektiften sunulan çocuk imajı açısından 
eleştirmek mümkündür. Zira bu yönüyle Küçük Prens tam da modern, 
Avrupalı ve belirli lükslere sahip olan bir çocuğu ifade etmektedir. 
Dünyanın geri kalan yerlerinde yetişen çocukların ise çok daha ciddi 
dertleri vardır. Açlıkla, hastalıkla mücadele etmek, savaştan kurtulmak 
gibi… Bizim yaptığımız ise dünyanın her tarafındaki çocuklara aynı 
masalı okumaktır. Bu da Avrupa merkezci tarih anlayışının kendisini 
evrensel ilke olarak sunuşunun başka boyutlarına işaret etmektedir.
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bireyin zihnine müdahalesidir. 
Bunu mekân üzerinden doğru-
dan gözlemlemek mümkündür.

Modern müdahalenin 
mekâna ilişkin en temel algı de-
ğişimi, mekânın karşılamakta ol-
duğu bir ihtiyaçtan öte, bir zevk 
ve haz duygusunu yansıtması 
gerektiği beklentisidir. Yani kur-
gulanan ve sonrasında oluşturu-
lan mekânlar bir ihtiyacı karşı-
lamaktan öte bambaşka anlam-
lar taşımaktadır. Onun için bu 
gün evlerimiz barınma yerlerin-
den ziyade, zevk ve haz göster-
gesi olarak kurgulanmaktadır. 
Yani bireysel ihtiyaç algısı, birey-
sel düşünüş ve talepler, bu kur-
gulanarak oluşturulmuş bir zih-
niyetin ürünü olan mekânların 
oluşturulma amaçlarına müda-
hale etmemektedir. Bireysel ta-
lepler bir üst akıl tarafından ön-
ceden düşünülmüş ve yepyeni 
ihtiyaçlar oluşturularak modern 
bireye sunulmuştur.

 Bireyin barınma ihtiyacı göz 
önünde bulundurularak oluş-
turulan yapılar bireyin rahat-
lık, konfor ve lüks ihtiyacını da 
karşılamaktadır. Fakat aynı ya-
pılar daire kapısının dışına bire-
yin müdahalesini engellemekte-
dir. Yani birey aldığı bir çam ağa-
cı fidanını benim dediği sitenin 
bahçesine gönül rahatlığı ile di-
kememektedir. Belirli sınırlar 
içerisinde bireysel tatmini konu 
edinen mekânların fiziksel sunu-
mu ise her zaman farklı biçim-
lerde olmuştur. Modern kentle-
re ait rezidanslar nasıl ki günü-
müzün mekânsal prototipi ise 
bundan elli yıl öncesinin proto-
tip mekânı da kaçınılmaz ola-
rak apartmanlardı. Bu sunulan 
mekânların alıcıları ise tüketmek 
merkezli sürekli ihtiyaç arttıran, 
bireysel haz ve konforu her şe-
yin üzerinde tutan, talepkâr, yal-

nız mekânı ile var olan toplum-
lardır. Çünkü mekânlar zihin-
sel olarak kurgulanabilen unsur-
lar haline gelmiştir. Bilinçli ya da 
bilinçsiz Küçük Prens adlı eser-
de bu mekân ve insan kurgu-
sunu, özellikle çocukların zihin 
dünyasına işlemekte ve zihinlere 
bir mekân tasavvuru sunmakta-
dır. Bir eserin bu çabası ilk ba-
kışta çok anlamlı görülmeyebilir. 
Fakat eserin tüm dünyada oku-
nur hale geldiğini ve dünyada en 
fazla satan eserler arasına girdi-
ğini bunların da ötesinde doğru-
dan çocuğun dünyasına hitap et-
tiğini düşündüğümüzde, eleşti-
rel bir gözle eseri yeniden oku-
ma ihtiyacı hâsıl olmaktadır.

Küçük Prens’te                     
Modern Birey ve Mekân

Modern zihniyetin algı üze-
rinden mekâna müdahalesini en 
bariz haliyle görebileceğimiz ör-
neklerden birisi, son yirmi otuz 
yılda son derece popülerleşmiş, 
birçok dile çevrilmiş ve çocuk 
edebiyatı denilince akla ilk gelen 
eserlerden olan Küçük Prens’tir. 
Modern hayatın algı değişimi-
ne yaptığı müdahalenin en gü-
zel örneklerinden sayabileceği-
miz Küçük Prens modern hayat 
ile iç içe geçmiş toplumları ta-
nımlamaya, anlamlandırmaya 
imkân sağlayacak önemli eser-
lerindendir. Bu anlamda Küçük 
Prens özellikle yalnızlaşan bire-
yi ve gündelik hayatın keşmeke-
şi içerisinde kendi özünde birey 
olmanın gerekliliği ile ilgili kod-
ları tamamen değiştiren modern 
insanı, anlamaya yönelik eleşti-
rel bir kitaptır.

Küçük Prens modern bireyin 
çocukluğunda kendini arama ve 
sonrasında kendini bulma çaba-
sıdır. Zira yazar Sahra Çölünde 

uzun yıllar boyunca kalmış, ge-
çen süre de kendisini, geçmişini 
ve düşünme biçimini yeniden ele 
alıp sorgulamıştır. Bu sorgulayış 
kitabın hemen hemen her bö-
lümünde; modern hayatın birey 
üzerinde olumsuz sonuçları ola-
rak anlatılmıştır. Yazar bu eleşti-
riyi kitabın başat karakteri olan 
Küçük Prens üzerinden yapmak-
tadır. Küçük Prens’in küçük bir 
çocuk olarak tasvir edilmesi, ya-
zarın bu döneme dair olan vur-
gusu, modern insanın eski üze-
rinden gerçekleştirdiği bir öze 
dönüştür.

Kitabın çıkış noktasında ço-
cuk düşüncesindeki saflık ve na-
iflik mevcuttur. Kitapta yer alan 
bu tanımlama biçimi okuyucuda 
kitaba dair olumlu izler bırak-
sa da biraz daha derinlemesine 
düşünüldüğünde çocuk düşün-
cesine yapılan modern bir mü-
dahale söz konusudur. Zira mo-
dern hayat bugün o kadar çok 
birey ile bütünleşmiştir ki bugü-
nün çocuklarını bu bütünleşmiş 
halden münezzeh değildir. Tıp-
kı yazarın kendini alıkoyamadı-
ğı gibi modern bireylerin ken-
dilerini ifade etme yöntemleri-
nin bir benzeri Küçük Prens için 
de söz konusudur. Sadece za-
man Küçük Prens’in zamanı de-
ğildir, şartlar ve imkânlarda za-
mana göre bugünkü anlamda bir 
biçimlenme içerisindedir. Bugü-
nün çocuk zihni, yazarın ilk bö-
lümde yer verdiği fil ve boa yıla-
nı hakkında bilgi verebilecek ka-
pasitededir. Zaman geçmiştir ve 
Küçük Prens’in hitap ettiği ve bir 
özlem ile bağlı kaldığı o çocuk-
luk dönemi modern bilgi bom-
bardımanı ile karşı karşıya kal-
mıştır. Bu veri dünyası çocuk 
zihnini hem gereksiz birçok bilgi 
ile doldurmuş hem de bu zihni 
karmaşıklaştırmıştır. Bu karma-
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şık zihinler öylesine “ben” yük-
lüdür ki “ben”e ait bir şeyi bulup 
çıkarma modern insanın günü-
müzde en önemli gayreti haline 
gelmiştir. “Ben”e ait en ufak bir 
şey modern birey için bir hay-
li önemsenmiş ve manidar hale 
gelmiştir. Fili yutan boa yılanı 
resmi yapmak öylesine mühim 
bir eylemdir ki bu, bütün insan-
lığın anlaması gereken bir resim 
olmalıdır. Eğer insanlık için ma-
nidar değilse bu durum onların 
büyüyüp kirlenmelerinden ile-
ri gelmektedir. Sunulan herhan-
gi bir imkânın zihinde karşılık 
bulması modern insan için hay-
li mühimdir. Eğer bu imkân yok-
sa modern insan bu imkânı oluş-
turur veya imkân kendi zihninde 
bir karşılık bulmuyorsa o imkânı 
kendine yönelik hale gelinceye 
kadar dönüştürür.

Küçük Prens “ben” duygu-
suna yönelik talebini kendi ta-
lebi gerçekleşinceye kadar kabul 
etmez. Tıpkı kendisine sunu-
lan her koyun resmini kabul et-
memesinde olduğu gibi. Küçük 
Prens nihayetinde sandık içinde-
ki koyunu kabul eder. Yani mo-
dern insan gibi talep etmektedir. 
Beğeni ölçütü olmaksızın tüm 
koyun resimlerini reddetmiş ve 
biçimsiz bir koyun resmini ka-
bul etmiştir. Böylece dileği ger-
çekleşmiş, egosu tatmin olmuş-
tur. Bu durum aslında modern 
bireyin bir türlü tatmin olamaz 
ve gerçekte ne istediğini bilme-
yen hallerini gözler önüne ser-
miştir. Küçük Prens’in zihnin-
deki koyun resmi talebi modern 
bireyin gündelik hayat içerisin-
deki herhangi bir ihtiyaca yöne-
lik talebi biçiminde okunabilir. 
Zihnindeki koyunun çizilemi-
yor oluşu ihtiyaca yönelik karşı-
lama biçimlerinin modern dün-
yadaki çeşitliliği ve yansıması-

dır. Bunun karşılanamaz oluşu 
ve sonunda kabul edilen resim 
gündelik hayat içerisinde pek de 
mümkün olmayan bir unsurdur. 
Özellikle modern çocuk yetiş-
tiriciliğinin sunuluş biçimi ola-
rak örneklendirebileceğimiz bu 
metaforun karşılık bulamadığı 
toplumlar günümüzde mevcut-
tur. Ve ne yazık ki bu toplum-
ların koyun, günbatımı, yıldız-
lardan öte dertleri vardır. Saflı-
ğın ve iyi niyetin sembolü olan 
bu taleplerden ziyade; yaşamak, 
ayakta kalmak, silahsız savaşsız 
bir gün geçirmek etrafında bir 
çocukluk ve bu ihtiyaçlara yö-
nelik talepler söz konusudur. Bu 
anlamda modern kapitalist anla-
yışın sonucu olarak yaşanan bir-
çok toplumsal problemin altın-
da yatan sorun, bireyin biricikli-
ğinin bütün hayatı boyunca –ço-
cukluğu da dâhil- diğerleri tara-
fından onaylanmasıdır. Bu onay-

lanma sistemin devamını sağla-
makta ve bu sistem maalesef be-
lirli toplumların refahı ile sonuç-
lanırken, bu refahın devamı uğ-
runa birçok insan daha günba-
tımı hayali bile kuramadan bu 
dünyaya veda etmektedir. Daha 
yalın bir ifade ile söyleyecek 
olursak Küçük Prens’in kurdu-
ğu hayallerin birçoğu, dünyanın 
çeşitli bölgelerinde yaşayan bir-
çok insan için bir lüksü ifade et-
mektedir. Dahası Küçük Prens’in 
lüksü adına, birçok çocuk naif 
ve saf hayallerinden feragat et-
mektedir. Bu bağlamda Modern 
yetişkinlerin eleştirisi olarak dü-
şünülen Küçük Prens’i modern 
bir perspektiften sunulan çocuk 
imajı açısından eleştirmek müm-
kündür. Zira bu yönüyle Küçük 
Prens tam da modern, Avrupalı 
ve belirli lükslere sahip olan bir 
çocuğu ifade etmektedir. Dün-
yanın geri kalan yerlerinde yeti-
şen çocukların ise çok daha cid-
di dertleri vardır. Açlıkla, hasta-
lıkla mücadele etmek, savaştan 
kurtulmak gibi… Bizim yaptığı-
mız ise dünyanın her tarafındaki 
çocuklara aynı masalı okumak-
tır. Bu da Avrupa merkezci ta-
rih anlayışının kendisini evren-
sel ilke olarak sunuşunun başka 
boyutlarına işaret etmektedir. 

Küçük Prens ve Modern Mekân

Saint Exupéry, Küçük Prens 
adlı eserinde sadece modern bi-
reye dair ipuçları vermemek-
tedir. Aynı zamanda modern 
mekâna dair okumalar yapmaya 
da imkân tanımaktadır. Yazar as-
lında modern bireyin bugünkü 
ilişkisini gözler önüne sermek is-
terken bir ideal tip olarak sun-
duğu Küçük Prens de hem zih-
niyet bakımından hem de yaşa-
dığı yer bakımından modern bir 
zihniyetin ürünüdür. Aslında bu 

Saint Exupéry, Küçük 
Prens adlı eserinde 
sadece modern bireye 
dair ipuçları verme-
mektedir. Aynı zaman-
da modern mekâna 
dair okumalar yap-
maya da imkân tanı-
maktadır. Yazar aslın-
da modern bireyin 
bugünkü ilişkisini göz-
ler önüne sermek ister-
ken bir ideal tip olarak 
sunduğu Küçük Prens 
de hem zihniyet bakı-
mından hem de yaşa-
dığı yer bakımından 
modern bir zihniyetin 
ürünüdür.
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temayül kitapta, dünya ve hat-
ta kâinat ile o kadar bütünleş-
miştir ki var olan durumu anlat-
mak için yazar dışarıdan küçük 
bir gezegende yaşayan küçük bir 
prense ihtiyaç duymuştur. Fakat 
bu algı bugünkü insanın kendi-
si ile o kadar iç içedir ki Küçük 
Prens de bu çerçevenin dışında 
kalamamaktadır. Öncelikle Kü-
çük Prens sarışınlığı, nostaljik 
tarafı ve çocukluğa dair yaptı-
ğı algıları ile tam bir modern bi-
reydir. Küçük prens büyümekte 
olan modern bir çocuktur.

Küçük Prens ile mekân ara-
sındaki ilişki kitabın en başın-
dan en sonuna kadar gözler 
önündedir. Hatta yazarın doğru-
dan Küçük Prens’in sahip oldu-
ğu bir mekân üzerinden yaptı-
ğı giriş bu müdahalenin nitelik-
lerini okuyucu ile buluşturmak-
tadır. Küçük Prens B612 numa-
ralı gezegende yaşamaktadır. Bu 
mekân biçimsel olarak Küçük 
Prens’in yaşamını idame ettire-
bileceği özelliklere sahiptir. Bo-
yundan azıcık büyüktür. İstedi-
ği zaman günbatımını izleyebile-
ceği gezegende her gün temizle-
mek zorunda olduğu bir yanar-
dağı ve bakımını üstlendiği bir 
de çiçeği vardır. Yaşadığı mekâna 
dair bir eğitim işi olarak algıladı-
ğı sorumlulukları vardır.

Küçük Prens’in yaşadığı 
mekânın sahip olduğu bu özel-
likler modern mekânın nitelik-
leri ile uyuşmaktadır. Bu nitelik-
lerin yer yer B612 numaralı ge-
zegende gözlemlenmesi bu ge-
zegeni de modern bir mekânsal 
prototip haline dönüştürmekte-
dir. Her ne kadar yazar öncele-
diği karakterle bir eleştiri amacı 
gütse de Küçük Prens’in bizati-
hi kendisi modern bir prototip-
tir. Dolayısı ile Küçük Prens’in 
zihin dünyası, fizyolojik özellik-
leri, biçimsel duruşu modern in-
sanın kendi dünyasına yönelik 
okuması gerekli mesajlarla do-
ludur.

Küçük Prens B612 gezege-
ninde yalnız yaşamaktadır. O da 
tıpkı modern birey gibi yalnız-
dır ve biriciktir. Yaşadığı mekân 
ve sahip olduğu çocukluk yaşı 
çocukluk algısı kendisi ile di-
ğer tüm varlıklar arasına bir sı-
nır koymaktadır. Bu sınır Küçük 
Prens’in öteki olan her şeyden 
farkıdır aynı zamanda. Yalnız ya-
şadığı mekânın da sahip olduk-
ları ile sahip olamadıkları hak-
kında bir seçim hakkı vardır. Ve 
tek başına tercih ettikleri ile ya-
şamını idame ettirir. Bunu yapar-
ken de modern hayatın modern 
bireye sunduğu rutinin dışın-
da bir rota izleyemez. Tıpkı mo-

dern sistemin temel saç ayağını 
oluşturan birçok unsur gibi Kü-
çük Prens’in de gezegeninde ya-
pılması gerekli rutinler vardır ve 
bu durum gündelik hayatın bir 
parçasıdır. Bu rutini devam ettir-
menin de Küçük Prens açısından 
belli başlı şartları vardır. Örne-
ğin Küçük Prens’in gezegeninde-
ki gündelik hayatın devamı için 
her gün faydalı otlar ve zararlı 
otların birbirinden ayıklanması 
gerekir. Küçük Prens her gün bu 
rutine devam etmeli ve baobap-
ların kök salmaması için daha 
en başından baobap tohumları-
nı kökünden söküp çıkarmalı-
dır. Gezegendeki düzenin işle-
yişi bir başka işleyişe müdaha-
le ederek devam eder. Buradaki 
modern temayül baobap tohum-
larını gezegene uygun bir biçim-
de kullanmak ya da bir nevi ter-
biyesi ile meşgul olmaktan ziya-
de yok etmek ile kendisini gös-
terir. Bir bahçıvan misali Kü-
çük Prens’in üstlendiği bu mis-
yon modern bireyin kendi haya-
tını idame ettirirken mekân yö-
nelik gerçekleştirmiş olduğu yok 
et var ol misyonu ile aynıdır.

Küçük Prens’in yaşadığı ge-
zegenin merkezlilik vurgu-
su da modern bireyin yaşadığı 
mekânlar ile kurmuş olduğu bi-
riciklik ve merkezcilik ile örtüş-
mektedir. Modern birey yaşadı-
ğı mekân dışında o kadar başka-
sıdır ki yaşamış olduğu mekâna 
kendi kimliği ve algısı ile vur-
gular yaparak mekânı kendi 
ruhu ile özdeşleştirir. Bir bakıma 
mekânı kendileştirir. Kendileş-
tirdiği mekânın odak noktası bi-
reyin ta kendisidir. Dışarıda hiç 
olmadığı kadar orada özeldir, bi-
riciktir. Kullandığı eşyalar onun 
ruhunu okşar ve ihtiyaç duydu-
ğu birçok şey ona kullandığı eş-
yalar ve mekân aracılığı ile veri-

Bugün neredeyse dünyanın tamamında Küçük Prens 
kitabı okunmaktadır. Dahası bu kitaptan ilham alınan 
filmler ve çizgi filmler seyredilmektedir. Yani Küçük 
Prens başlı başına bir endüstri haline gelmiştir. Artık 
bir hikâyenin ötesinde tüketim nesnesidir. Biblosu, 
yapıştırmaları, oyuncakları, bilgisayar oyunları ve 
daha birçok unsuruyla bir metadır. Artık bir edebi 
tür olmanın ötesine geçmiştir. Küçük Prens her şey-
den önce bu gün popüler kültür nesnesidir.
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lir. Bir bakıma kendi ile hemhal 
olduğu mekânın da kraldır, yö-
neticidir ya da küçük bir prens-
tir. B 612 numaralı gezegende 
Küçük Prens’e her an günbatımı-
nı izleme imkânı sunan merkezi 
bir mekândır. Bu merkezin kra-
lı ise Küçük Prens’tir. Tıpkı mo-
dern insan gibi Küçük Prens’te 
dışarısı ile yüzleştiğinde bu mer-
kezcilik yerini bir şaşkınlığa ve 
yapamama duygusuna bırakır.

Küçük Prens’in tek tek zi-
yaret ettiği 325, 326, 327, 329, 
330 numaralı gezegenlerinde 
mekânsal açıdan B612 numaralı 
gezegenden hiçbir farkı yoktur. 
Küçük Prens’in yolculuğu son-
rası bu gezegenlerde yaşayanla-
rında modern insanlar gibi yal-
nızlık ve merkezlilik vurgusu ol-
dukça açıktır. Hatta yazar da bu 
vurgu ile beraber bir modern bi-
rey eleştirisi yapar. B612 geze-
geninden farklı olarak bu geze-
genlerde yaşayan bireylerin sa-
hip oldukları sıfatlar doğrultu-
sunda gezegenlerine yaptıkları 
müdahaleyi görürüz. Yani bu ge-
zegenlerde yaşayanlar birer kü-
çük (çocuk) değildirler tam aksi-
ne yetişkinlerdir. Yapılan müda-
haleler modern birey müdahalesi 
gibi kimlik, algı ve statü ile ilgili-
dir. Kralın üzerine giydiği kıyafet 
ve kralın sahip olduğu taht sa-
hip olduğu bütün gezegeni kap-
lamaktadır. Buradan hareketle 
bir kralın gözünden yaşadığı yer 
yönetilmeye muhtaç toprak par-
çasından başka hiçbir şey değil-
dir. Koltuk ve kıyafetin kapladığı 
mekânın küçüklüğü, kral olarak 
geçinen bireyi sahip yaparken 
yani bireye kral hissi verirken, 
kralın zaviyesinden bu mekânı 
ise metalaştırmaktadır. Kendini 
beğenmiş adamın yer aldığı ge-
zegen ise bir mekân olarak ken-
dini beğenmiş bireyin altındadır. 

Yükseklik ve alçaklık vurgusu bu 
bireyi kendini beğenmiş bir bi-
rey haline getirirken mekânı ta-
mamen yok saymaktadır. Üze-
rinde bulunduğu mekân ve gü-
neş bu bireye hayrandır. Ve bu 
hayranlık bireyi bir üst katego-
riye yerleştirmektedir. İçkicinin 
gezegeninde gezegeni kaplayan 
bir masa ve şişeler yer almakta-
dır. İçkicinin dünyası ve sahip 
oldukları, hayata bakışı ve hayat-
tan bekledikleri, bütün dünyası-
dır. Bütün dünyasını ifade eden 
şey ise sahip oldukları ile üzerin-
de yaşadığı mekândır. İş adamı-
nın mekânı bir masa ve sayılar-
dan, sokak fenercisinin mekânı; 
bir fenerden, kâşifin mekânı ise 
kitaplardan ibarettir. Bunlara 
dair kitapta yer alan resimler, bu 
resimlerin bir mekân üzerinde-
ki varlığı, mekân ile bireyin sa-
hip oldukları ile doğrudan ba-
ğın bir göstergesidir. Modern bi-
rey başka dünyalara ve hayata ta-
hammül edememektedir. Bunu 
Küçük Prens eserinde zikredilen 
her figürde ve mekânda görmek 
mümkündür.

Sonuç

Bugün neredeyse dünyanın 
tamamında Küçük Prens kitabı 
okunmaktadır. Dahası bu kitap-
tan ilham alınan filmler ve çizgi 
filmler seyredilmektedir. Yani 
Küçük Prens başlı başına bir en-
düstri haline gelmiştir. Artık bir 
hikâyenin ötesinde tüketim nes-
nesidir. Biblosu, yapıştırmaları, 
oyuncakları, bilgisayar oyunla-
rı ve daha birçok unsuruyla bir 
metadır. Artık bir edebi tür ol-
manın ötesine geçmiştir. Küçük 
Prens her şeyden önce bu gün 
popüler kültür nesnesidir. Fakat 
eser biraz daha dikkatle incelen-
diğinde aslında modern bireye 
ve mekâna dair veriler sunmak-

tadır. Aynı zamanda eser bizlerin 
zihnine çocuk ve mekân proto-
tipi işlemektedir. Küçük Prens 
çocuklar ve özellikle gençler açı-
sından ideal bir tip olarak sunul-
maktadır. Küçük Prens’in yalnız-
lığı ve her gezegene gidebilme 
özgürlüğü ve hatta kendi geze-
genini düzenleyebilmesi hayran-
lıkla karşılanmaktadır. Bu nokta-
da dikkatle üzerinde durulması 
gereken öncelikli mesele, Küçük 
Prens’e dair hayranlık uyandıran 
bu özelliklerin hepsi aslında mo-
dern gündelik hayatın başat un-
surlarıdır. Bu anlamda eser mo-
dern yetişkin tipi eleştirisi olarak 
görülse de tam da modern çocuk 
ve genç tipini yansıtmaktadır. 
Küçük Prens’in zekası, taleple-
ri, mekânı, özgürlüğü, yalnızlığı 
adeta steril mekânlarda yaşayan 
çocukları işaret etmektedir. Altı 
önemle çizilmesi gereken bir 
diğer husus ise Küçük Prens’in 
yaşamının bize sundukları dün-
yanın birçok yerinde yaşayan 
çocuk için bir lükstür. Afrika’da, 
Ortadoğu’da, Afrika’da ve dün-
yanın daha birçok yerinde ço-
cukların bir gezegen ya da ko-
yun resmi hayali kurma lüksleri 
yoktur. Ebeveynlerinin kendileri 
ile iletişime geçme çabalarını 
eleştirme lüksleri de yoktur. Bu 
anlamda Küçük Prens hem fi-
ziksel özellikleri hem de karak-
teri hasebiyle oldukça batılıdır. 
Bir batılı gibi hayal kurmaktadır 
ve yetişkinleri eleştirmektedir. 
Bu her şeyden önce dünyada-
ki bütün çocuklara aynı masalı 
anlatmaktır. Yazarın böyle bir ni-
yeti olmasa dahi mevcut durum 
göz önüne alındığında Küçük 
Prens’in eleştirel bir gözle ye-
niden okunup değerlendirmesi 
gerekmektedir. Eser her şeyden 
önce böyle bir imkânı sunduğu 
için değerli ve ufuk açıcıdır. 
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bir yeri var. İmareti ve doğduğu ev 
koruma altında. Kavala’nın hâkim 
tepesinde Kavalalı’nın at üzerin-
de temsil edilen bir heykeli dikil-
miş. Minaresi 1923’te yıkılan Ha-
lil Paşa Camii, kapısına kilit vurul-
muş vaziyette. Aziz Nikola Kilise-
si ise 1530’larda yapılan İbrahim 
Paşa Camii’nin kiliseye çevrilmiş 
halidir. Caminin minaresi yıkılıp 
yerine çan kulesi yapılmış.

Selanik uzun yıllar Osmanlı 
idaresinde kalmış bir şehir. Bu-
radaki Atatürk Evi’nde bulunan 
bir fotoğraf, vaktiyle Selanik’in 
camilerle dolu nasıl bir mima-
ri yapıya sahip olduğunu gös-
terir nitelikte. Alaca Camii di-
ğer adıyla İshak Paşa Camii mü-
zeye dönüştürülmüş halde. Rıza 
Tevfik’in “Harap Mabed” isim-
li şiiri adeta bu camiyi betimler.2 
Alaca Camii ismi, cami süsleme-
lerinin muhtelif renkler, desenler 
ile bezeli oluşu ile ilgili. Bu ma-
nada Kalkandelen’de ve Balkan 
coğrafyasında aynı isimde muh-
telif camilere rastlamak müm-
kündür. Bu coğrafyadaki bazı 
camilerin içinde tezyinat olarak 
duvarları boydan boya kapla-
yan ilginç tabiat resimlerini, pey-
gamberlerin isimlerini, esmâ-i 
hüsnâyı görebilmek, sanırım 

T arih hem geçmiştir hem gele-
cektir. Gelecektir, çünkü ge-

leceği, belli ölçüde mezardaki-
ler belirler. İnsanlar geçmişle-
rinden kopamazlar. Koptukla-
rı anda, Aliya İzzetbegoviç’in be-
timlemesi ile koparılmış çiçek-
ler gibi solup giderler. Tarih, bir 
arabanın aynaları gibi bize geç-
mişten haber verir. Ancak biz-
ler, onun bize verdiği verileri 
dikkate alarak ileriye doğru yol 
alırız. Hiçbir şey tarihin dışın-
da kalamaz. Geçmiş, tarih oldu-
ğu gibi bizler de an be an tarih 
yazarız ve ‘oluruz’. Tarihi iyi an-
lamak için tarihin yoğun olarak 
yaşandığı mekânları yerinde gö-
rüp incelemek bu açıdan önem 
arz eder. İslâm hukuk ve ahlak 
anlayışı, ‘öteki’ne saygı ve müsa-
mahayı insan olmanın bir konu-
su olarak dikkate almış ve siyasi 
uygulamalarda bunun sayısız ör-
neklerini ortaya koymuştur. Bal-
kanlar bu ilkenin en somut gös-
tergeleriyle dolu bir coğrafyadır. 
Sözü edilen hususları göz önün-
de tutarak Balkanlar’a dair bazı 
gözlemlerimizi burada paylaş-
mak isterim.

Bugün Batı Trakya denilen ve 
yakın tarihe kadar nüfus olarak 
ezici çoğunluğunu Müslüman-

lar Türklerin teşkil ettiği İske-
çe, mimari itibarıyla bir Osman-
lı şehri görümünde. Şehrin mer-
kezinde vaktiyle bir külliye var-
mış. Camisi, medresesi ve insan-
ların muhtelif ihtiyaçlarına hitap 
eden çeşitli mimari unsurlarıy-
la birlikte nice yıllar hizmet gör-
müş. Bugün İskeçe meydanında 
mezkûr külliyeden geriye, Meh-
met Emin Aga’nın hayratı olarak, 
kitabesi bile yok edilmiş sade-
ce bir saat kulesi kalmış. Dede-
ağaç, Gümülcine, İskeçe bugün 
Batı Trakya’da Müslüman nüfu-
sun yoğun olduğu yerler. Sanı-
rım İslâm tarihi eserlerinin1 bu-
rada belli ölçüde var oluşu bu 
yoğun nüfusla ilgili olsa gerek. 
Eski eserlerin korunması bura-
da ayrı bir problem olarak gö-
rünüyor. Çünkü Yunanistan’da 
Osmanlı’dan kalma eserlerin 
hatırı sayılır miktarda ortadan 
kalktığını söylemek mümkün. 

Balkanlar ve Büyük Devlet Yapıları

M.Ö. 600’lerde Taşoz adasın-
dan gelenlerce kurulduğu ifade 
edilen Yunanistan’ın Kavala şehri, 
kurabiyesi, tütünü, turistik bir şe-
hir oluşu yönleriyle meşhur. Ka-
valalı Mehmet Ali Paşa’nın (ö. 
1849) Kavalalılar nezdinde ayrı 

TARİHE YOLCULUK: 
BALKANLAR

Ahmet ÇAPKU

Tarihi iyi anlamak için tarihin yoğun olarak yaşandığı mekânları yerinde 
görüp incelemek önem arz eder. İslâm hukuk ve ahlak anlayışı, ‘öteki’ne 
saygı ve müsamahayı insan olmanın bir konusu olarak dikkate almış 
ve siyasi uygulamalarda bunun sayısız örneklerini ortaya koymuştur. 
Balkanlar bu ilkenin en somut göstergeleriyle dolu bir coğrafyadır.
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ikonları olan Hıristiyanlıktan 
İslâm’a geçenleri camiye ısındır-
mak ve eğitim amacıyla namaza 
gelenlerin bazı İslâmî kavramları 
her daim hatırlamasını sağlamak 
için olabilir. Selanik’teki Kanuni 
döneminden kalan Beyaz Kule, 
Ömer Seyfettin ve Genç Kalem-
ler ekibinin etrafında gezindikle-
ri, tartışmalar yaptıkları yer ola-
rak bilinir. Şehrin tam ortasında-
ki Aziz Dimitri Kilisesi dikkat çe-
kici bir mimari ve estetik taşıyor. 
Her daim ziyaretçisi olan bu kili-
se 470’lerde yapılmış. Aziz Niko-
la, şehrin koruyucu azizi olarak 
kabul görür. Sanırım bu inanç, 
Balkan coğrafyasında Ohrid ve 
Üsküp gibi muhtelif mekânlarda 
da var. 

Makedonya Ohrid Balkan 
coğrafyasının en güzel şehirle-
rinden biri. MS. 916’larda ölmüş 
olan Bulgar Ortodoks kilisesi-
nin ilk piskoposu Aziz Clement 
buranın ve Makedon Ortodoks 
Kilisesi’nin aziz koruyucusu ka-
bul edilir. Ohrid Gölü’ne nâzır 
evler, bizdeki Safranbolu evlerini 
andırıyor. Gölün temizliği, sade-
liği ve manzarası gerçekten çok 
güzel. Osmanlı döneminde Fet-
hiye camisi olan yapı bugün mi-
naresi yıkılmış ve yerine çan ku-
lesi yapılarak Ayasofya adıyla ki-
liseye çevrilmiş. Bizdeki Küçük 
Ayasofya’ya benzeyen mimarisi 
ile ortaçağ yapılarını andırıyor. 
Şehirde Osmanlı’dan geriye ka-
lan Halveti Tekkesi namaz kılma 
mahalli, zikir meclisi mekânı, 
misafir odaları, aşhanesi ile ger-
çekten ziyarete değer bir yer. 
Bahçesinde ise hamuşân olmuş 
şeyhlerin türbeleri, dervişlerin 
boynu bükük halde bulunan ka-
birleri var. Buradaki etnik unsur-
lar, Yugoslavya’nın çökmesi son-
rasının getirdiği boşluğu henüz 
aşabilmiş değil. Tarihte bu coğ-

rafya biraz da büyük devlet ya-
pıları tarafından şekil kazanmış. 
Büyük devletler ortadan çekilin-
ce ortaya boşluk çıkmış. Bu da 
farklı unsurların gerilimini bera-
berinde getirmiş. Ohrid’de Türk-
çe konuşan ne çok insana rast-
lıyoruz. Buralarda Türk demek 
Müslüman demektir. 

Kalkandelen’e (Tetova) ge-
lirken otobüste uzaktan tema-
şa edilen köylerin Müslüman ya 
da gayrimüslim oldukları köyler-
deki minare veya kiliseden anla-
şılabiliyor. Minarenin İslâm’ın 
şeâirinden olduğunu söylemek 
ne kadar mümkündür bilmem 
ama, burada minare aynı zaman-
da İslâm’ı işaret ediyor. Kalkan-
delen denilince mühim mahal-
lerden biri olan Harabâtî Baba 
Tekkesi akla gelir. Burası tek-
ke olmakla birlikte daha çok bir 
külliyeyi andırır. Mezkûr tekke-
nin bir giriş takı var. Nöbetçile-
rin bulunduğu kule tipi bir yer 
burası. Aş evi, misafirhanesi, 
imareti, ahırı (ağıl), Alaca Camii 
(ki, bu camiyi Mensûre ve Hur-
şide isimli iki kız kardeş yaptır-
mış. Hemen yanı başlarında ise 
Köpüklü [Pena] Nehri akıp du-
ruyor. Ruhlarına rahmet olsun)3 
olarak bir bütünü oluşturur. 
Komünizm idaresi dönemin-
de amacı dışında kullanılmış bu 
yapı restore edilmeyi bekliyor. 
Derviş ruhaniyetinin bütünüy-
le hissedildiği yerlerden biri bu-
rası. Derviş denilince ben, inan-
cını en üst seviyede temsil eden, 

îlâ-yı kelimetullah amacıyla hic-
ret eden ve gittiği yeri incitme-
yen, çok ileri seviyede bir mes-
lek sahibi, bir/kaç dil ve icabında 
kendini savunmayı bilen, gönül 
ehli, gayretli, dini bütün müs-
lümanı anlıyorum. Dünyadan el 
etek çekmiş olmak, dervişliğin 
amacından saptırılmış hali gibi 
görünür bana. 

Alaca Camii’nin mimari-
si nev-i şahsına münhasır. Her 
tarafı oldukça farklı metotlar-
la elde edilen boyalı resimler-
le, motiflerle bezeli. Girişin tava-
nında Süleyman mührü dikkat 
çeker. Osmanlı çınarları, dolu 
dolu akan bir nehir, cami, mina-
re, ezan ve hazirede hamuşân ol-
muş Müslümanlar. Ölüm kaygı-
sı hayatın dokusunda var. Ölü-
mün üstesinden nasıl gelinebi-
lir ki ? Sanırım bu camiyi yap-
tıran hanımefendilerin bugünkü 
halleri bu soruya çok yerinde bir 
cevap teşkil ediyor olabilir. Ala-
bildiğinde dipdiri bir inanç, es-
tetik bir dünya görüşü ve der-
viş ruhu ile kişisel benliği ve ya-
şanabilir bir dünyayı inşa-imar 
etme bilinci… Modernitenin haz 
ve hız dolu dünyasında insan-
lar bırakalım ahiret komşusunun 
kimler olacağını daha bu dünya-
da iken belirlemeyi, kendilerini 
bile unutuyorlar icabında. Gör-
selliğin, ikonların, menfaate da-
yalı sembollerin, maskeli davra-
nış biçimlerinin insanı kuşattığı 
bir dünyada insanlar artık, evde 
bir arada olsalar bile yakınların-
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dan zihnen ve duygusal olarak 
uzak düşebiliyorlar. Farklı sa-
nal âlemlerde dolaşıyorlar ama 
gel gör ki, sanal âlemde güven 
yoktur… Güvenin olmadığı yer-
de hayat, hürmet ve mahabbet, 
ya da ‘insan’ mı olur ? Hâlbuki 
bizim eski ahlak kitaplarının he-
men birçoğunun önemli konula-
rından biri ‘ölüm korkusu’ başlı-
ğını taşır. Burada medfun olan-
lar, merhum Erdem Beyazıt’ın 
‘Buldum’ isimli şiirinin son mıs-
ralarında dile getirdiği “Ölüm 
bize ne uzak, bize ne yakın ölüm 
/ Ölümsüzlüğü tattık, bize ne 
yapsın ölüm” dizelerindeki sır-
ra mazhar olmuş haldeler deni-
lebilir. 

Anlayabildiğim kadarıyla bu 
yapılar, buralarda İslâm’ın tapu-
su hükmündeler. Müslümanlar 
ise muhtelif etnik, dini, kültü-
rel, folklorik bir mozaiği andıran 
yapı için birleştirici, değer veri-
ci konumdalar. Çünkü İslâm hu-
kuku, başkasına hayat hakkı ta-
nır. Diğerlerini ötekileştirmeden, 
belli bir şemsiye altında başka-
sına da yer verir. Onun için Os-
manlı buralardan çekilirken her-
kesin dini, dili, kültürü, folklo-
ru, tarihi hep yerinde kalmış, 
yok olmamıştır. Olsa idi bugün 
bunlardan kaç tanesi burada ve 
ayakta kalabilirdi ki… 

Muhayyilede Harmanlanan Tarih 
ve Coğrafya

Kalkandelen 1389’da, bi-
raz ilerisinde yer alan Üsküp 
ise 1392’lerde fethedilmiş. De-
mek ki, buraların imarı İstan-
bul fethinden çok önce başla-
mış. Öyle anlaşılıyor ki, Os-
manlı, Anadolu’daki bazı yerle-
rin isimlerini buraya da taşımış. 
Kosova (koz/ceviz ova), Kal-
kandelen, Tuzla, Foça vb.4 Üs-
küp bizde bugün daha çok Yah-
ya Kemal’in memleketi olarak 
hatırlanıyor.5 Cumhuriyet döne-
minin aruzla şiir yazan bu bü-
yük şairinin çocukluğu, gençli-
ği burada, Üsküp’te geçmiş. Do-
layısıyla Yahya Kemal, Vâlide-i 
Atik’te dolaşırken, İstanbul’u bir 
tepeden seyrederken, Kandilli’de 
bir akşamı yaşarken gerçekte ha-
yal dünyasında hep Üsküp ol-
muştur. Zira insanlar, çocukken 
hafızalarına nakşettikleri imge-
ler üzerinden inşa ederler sonra-
dan gelen bilgileri ve sembolleri. 
Onun için çocukluk, yaşlılığın 
babası kabul edilir. Yahya Kemal, 
henüz çocuk iken yirmi dokuz 
yaşlarında olan annesini kaybet-
miş. Annesi, İsa Bey Camii’nin 
Osmanlı ile yaştaş olan ulu çı-
narının ve minaresinin gölgesine 
defnedilmiş. Yahya Kemal, konu 
ile ilgili şöyle yazmış: “Ben gir-

meden hayatı şafaklandıran çağa 
/ Bir sonbaharda annemi göm-
dük o toprağa”… 

İsa Bey Camii’nin haziresinde 
şurada burada kalmış nice ka-
bir taşları yer yer bakımsız… Bir 
millet tarihi ile var olur ve yaşar. 
Tarihten uzaklaşıldığı ölçüde kişi 
ve toplumlar başkalaşır. TİKA bu 
camiyi onarmış ve burayı, Müs-
lümanlarının nezih bir ortam-
da ibadeti için hazır hale getir-
miş, çevre düzenlemesi yapmış. 
Alperenlerin, dervişlerin mekânı 
olan bu yerler yüzyıllar boyun-
ca İslâm mührünün oralara vu-
rulması işlevini görmüş. Yah-
ya Kemal’in şiirlerinde hep Üs-
küp havası eser. “Açık Deniz” 
isimli şiirinde, “Aldım Rakof-
ça kırlarının hür havasını / Duy-
dum, akıncı cedlerimin ihtirâsını 
// Her yaz, şimâle doğru asırlar-
ca bir koşu / Bağrımda bir akis 
gibi kalmış, uğultulu” mısrala-
rı buralarda olup biteni anlatır. 
Yine “Süleymaniye’de Bayram 
Sabahı” şiiri sanki Üsküp’teki 
TİKA’nın onardığı Mustafa Paşa 
Camii hayal edilerek yazılmış 
gibidir. Kalkandelen’den gelen 
top ve nal sesleri ile şimâle (ku-
zeye) uzanan dağlar, büyük şai-
rin şiirlerini muhayyilesinde har-
manladığı tarih ve coğrafyayı teş-
kil eder. Bu açıdan tarih, Kâtip 
Çelebi’mizin yüzyıllar önce dik-
kat çektiği üzere, coğrafya olma-
dan tam anlaşılamaz. İnsanların 
düşünceleri de böyledir. 

Vardar Nehri üzerinde II. 
Murat’ın başlatıp Fatih Sultan’ın 
yaptırdığı taş köprü (Fatih Köp-
rüsü), bize Mimar Sinan’ın taş 
köprülerinin müjdecisi olarak 
görünür. Bu köprünün tam orta-
sında yer alan ve dinlenme ma-
halli (veya icabında namazgâh) 
olarak bulunan yerdeki mih-
rap taşı (kitabe bölümü) ya-
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kın tarihte kaldırılmak isten-
miş, Üsküp’teki Müslümanla-
rın direnişi neticesi tekrar yeri-
ne konulmuş. Şehrin doğu ya-
kası bugün daha çok Müslüman-
ların meskûn mahalli olarak du-
ruyor. Osmanlı eserlerinin bel-
ki birçoğu burada yer alıyor. Bu 
cümleden olarak Osmanlı çar-
şısı içindeki II. Murat Camii, 
Mustafa Paşa Camii, hamam, 
Sulu Han, Kurşunlu Han ve Ka-
pan Han’ları6 İsa Bey Medresesi, 
Dükkâncık Camii gibi nice ese-
ri burada görebilmek mümkün. 
Burası Bursa’yı, yer yer Edirne’yi 
andırıyor. Coğrafi yapısı ve do-
ğası, buraya serpilen nice gü-
zel eser ile Anadolu ve Balkan-
lar adeta birbirine bağlanmıştır. 
Osmanlı’nın Balkanlardaki otağı 
konumunda bulunan Kalkande-
len ile Üsküp’ü birlikte okumak 
daha iyi olur. 

Bu topraklarda cami ile kili-
senin yan yana olduğu bir vakıa. 
Hâlâ daha bu durum böyledir. 
Ancak yakın tarihte Üsküp’ün 
en yüksek tepesine yaklaşık kırk 
metre boyunda bir haç (Milen-
yum Haçı) dikilmiş, geceleri de 
ışıklandırılmış. Üsküp’ten akıp 
giden Vardar Nehri üzerinde, 
eski Makedon kralı İskender’in 
ve daha nice önde gelen idare-
ci (kral vb.), din adamı, sanatçı, 
düşünür olarak gördükleri kişi-
lerin devasa heykelleri ile şehir 
farklı bir görünüm almış. Sanat 
köprüsü adıyla inşa edilen yapı 
ise onlarca sanatkârın heykelle-
ri ile meşbû. Devasa büyüklükte 
eski Yunan mimari stilinde inşa 
edilen devlet binaları da eskiye 
özlemle ilgili olsa gerek. 

Fatih Köprüsü’nün7 her ya-
nını kuşatmış vaziyette inşa edi-
len yeni heykeller ve devlet bina-
larının ortaya koyduğu manza-
ra üzerine pek çok yorum yapı-

labilir. Nehrin, Kale tarafına ge-
çip de geriye dönüp baktığınızda 
sizi şöyle bir manzara karşılar: 
İskender’in babası Filip (Filibe, 
onun adını taşıyor) ve annesinin 
heykeli, köprünün iki yakasını 
tutmuş Aziz Clement ve onun ta-
lebelerinin heykelleri, köprünün 
ilerisinde bir figür olarak beli-
ren at üzerinde Büyük İskender 
heykeli, daha ileride Anna Terasa 
heykeli, müzesi ve yanında yeni 
inşa edilen bir kilise, yukarıdaki 
dağda ise kocaman bir haç. Aynı 
şekilde Osmanlı’ya başkaldırmış 
komitacıların at üzerindeki hey-
kelleri de burada her yanda gö-
rülebilir. Bu manzara sanırım, 
mimarinin, yetişen nesiller üze-
rinde etkisi en güçlü olarak ya-
zılmış bir kitaptır düşüncesi ile 
ilgilidir. Bu açıdan TİKA’nın bu-
rada eski İslâmî eserleri onarma-
sını takdirle karşılamak gerekir. 
Kaldı ki, buradaki Müslümanla-
rın mezkûr tarihi eserleri yeni-
den onarmak için, öyle anlaşılı-
yor ki, maddi imkânları yok gibi. 

Katolik Rahibe Terasa (ö. 
1997) buralı imiş. Doğduğu ev 
bugün restore edilmiş ve hey-
keli dikilmiş. Bu durum bana, 
yeni bağımsız olmuş devlet ya-
pılarının kendilerini dünya dü-
şünce tarihine kabul ettirebil-
mek için birtakım önemli kişi-

lere sarılması fikrini getirdi. İm-

paratorlukların çökmesi üzerine 

ortaya çıkan kimi devletlerde de 

bu olmuştur. Bizde geçmişte İbn 

Sina’nın, Mevlânâ’nın Türk mü, 

Fars mı, Arap mı olduğu tartış-

maları da aynı düşünce ile ilgili-

dir. Bu arada Üsküp’te de akşam-

ları başlayan gezip tozma, yeme 

içme ve eğlence mekânlarının 

dolup taştığını ifade edebiliriz. 

Bence İslâm düşünce tarihi adı-

na bu bölgenin edipleri, şairleri, 

deyişleri, türküleri, damak tatla-

rı, folkloru incelenmesi gereken 

başka konulardır. 

Dipnotlar
1 Bu konuda Ekrem Hakkı 

Ayverdi’nin Balkanlarda Osmanlı 
Mimarisi isimli eseri önemlidir 
denilebilir.

2 https://www.antoloji.com/harab-
mabed-siiri/ [Erişim: 14.07.2018]

3 Bu iki kız kardeşin söz konu-
su hayrâtı, bana Üsküdar’ı anım-
sattı. Gerçekte İstanbul Üsküdar 
da hanımların yaptırdıkları hayrât 
ile meşbûdur: Gülnuş Emetullah 
Valide Sultan Camii (Yeni Camii), 
Valide-i Atik Camii, Mihrimah 
Sultan Camii, Kerime Hatun 
Camii, Gülfem Hatun Camii, 
Fevziye Hatun Camii, Hacı Hesna 
Hatun Camii, Âmine Hatun 
Camii, Fatma Hatun Camii, Serçe 
Hatun Camii vd.

4 Balkan Savaşları sonrası geriye göç 
durumlarında da oradaki isim-
ler yer yer Anadolu’ya taşınmış. 
Üsküp’ten Kırklareli’ne yerleşen-
ler bu ismi aynen yeni yere taşı-
mışlar. 

5 Ertuğrul Karakuş, Üsküp okuma-
sı üç farklı şekilde tasnif eder: 
Eski Üsküp (Skoplje), Osmanlı 
Üsküp’ü, modern dönem Üsküp. 
Bu farklılık ancak bir tepeden 
bakılarak görülebilir. “Sana dün 
bir tepeden baktım…” [Y. Kemal].

6 Kapan (kabbân), tartı işleri anla-
mında. Buraya gelen insanların 
yükleri burada tartılır, kayıt altı-
na alınırmış. Onun için buraya 
Kapan Han ismi verilmiş. 

7 Bu köprünün adını önce Taş 
Köprü vererek onu sahipsizleştir-
mek, ardından da üzerinde işlem-
ler yapmak istemişler. 
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Felsefî Meslekler 
Vokabüleri 

Latin Harfleriyle 
Yazılan İlk Felsefe 

Sözlüğümüz 
(1932)

Namdar Rahmi Karatay
Yayına Hazırlayan: 

Recep Alpyağıl

Bugünkü felsefe sah-
nesinde neredeyse hiç 
bilinmeyen bu sözlük, 
Türkçe felsefenin ta-
rihsel kuruluşunu yapı-
söküme uğratacak bir 
mahiyettedir. Sadece 
felsefe dili olarak değil 
aynı zamanda Türkçe-
nin tarihi açısından da 
önemli birer vesika ni-
teliğinde olan bu eserin 
neşrinden sonra, hiçbir 
şeyin eskisi gibi olama-
yacağını rahatlıkla söy-
leyebiliriz. Hâlihazırdaki 
Türkçe felsefe dilinde 
tutunan veya halen tu-
tunamayan felsefe te-
rimlerinin nasıl bir sü-
reçte doğduklarının ve 
evrildiklerinin anlaşıla-
bilmesi için vazgeçile-
mez bir kaynak eser.

Alternatif Paradigmalar,  İslâm ve Batı Dünya Görüşlerinin                                                                             
Siyaset Teorisine Etkisi
Ahmet Davutoğlu, çev. M. Cüneyt Kaya

Medeniyetleri tarih sahnesine çıkaran ve birbirinden farklılaştıran en temel saik, insanoğlunun varoluşuna yeni 
bir anlam çerçevesi kazandıran bir düşünce, inanç ya da iddiayı ortaya koyabilmesidir. İnsanoğlunun varoluşuna 
yeni bir anlam çerçevesi çizen dünya görüşleri önce varlık, bilgi ve değer sistemlerini etkileyen zihniyet süreçle-
rini belirlerler, sonra da zamanla süreklilik kazanarak sosyal hayatı düzenlemeye başlarlar. Bu anlamda zihniyet 
unsurları olan varlık-bilgi-değer sistemleri ile sosyal hayat unsurları olan hukuk-ekonomi-siyaset yapıları ara-
sındaki görünmez bağ, bu süreklilik unsurları ile şekillenir ve dinamik bir süreç ile kendini tarihî varoluş alanına 
yansıtır. Ahmet Davutoğlu’nun 1990’da doktora tezi olarak hazırladığı ve 1994’te İngilizce olarak yayınlanan 
bu kitabı, iki alternatif paradigma olarak İslâm ve Batı medeniyetlerine zihnî temel teşkil eden dünya görüşleri-
nin süreklilik ve tutarlılık unsurlarını ontolojik, epistemolojik ve aksiyolojik arka planları açısından ele alarak söz 
konusu dünya görüşlerinin siyaset teorisine etkilerini; sosyo-politik sistemin ve devletin gerekçelendirilmesi, 
siyasî otoritenin ve yönetimin meşruiyeti, güç ve çoğulculuk yapılanmaları ve siyasî birim ve evrensel düzen 
meseleleri etrafında kapsamlı ve derinlikli bir şekilde tartışmaktadır.

Medeniyet Tarihinde Kütüphaneler
Tahir Harîmî Balcıoğlu

Son dönem Osmanlı düşünürlerinden olan Tahir Harîmî Bey ardında bıraktığı 
eserleriyle kültür dünyamıza oldukça gecikmiş olarak bundan sonra katılacak 
bir âlim. Onun bize bıraktığı büyük eserlerinden ilki ilk kez 1931’de yayımlan-
mış olan Medeniyet Tarihinde Kütüphaneler kitap ve kütüphaneler konusunda 
ilk örnek çalışmalardan biri.  Yazar, kitaba dair ne varsa, kitabın çağrıştırabilece-
ği bütün alanlarda sistematik bir şekilde çalışmış ve ortaya muazzam bir eser 
çıkarmış. Kütüphanelerin −aslında kitap ve onun oluşturduğu evrenin demek 
daha doğru olur− insanlık tarihi ve medeniyetler için ne anlam taşıdıklarını, in-
sanlık tarihinin meydana gelmesinde üstlendikleri yüce görevi, medeniyetleri 
nasıl inşa ettikleri, medeniyetleri sağlam temeller üstüne yükselten şeyin ilim 
ve kitap olduğunu bir medeniyet tarihi perspektifiyle dile getiriyor.

İsyan Ahlakının Peşinde Nurettin Topçu Albümü
İsmail Kara

Bir ilim adamını, bir yazarı, bir sanatçıyı görsel malzeme üzerin¬den, ondan ge-
ride kalan fotoğraf, kartpostal, çizim, not, mektup, kartvizit, müsvedde, imzalı 
kitap, resmi ve hususi evrak, kapak eskizi… gibi malzemeyi merkeze alarak an-
latmak ne kadar doğru, yerinde ve yeterli bir hareket olur? Vasıflı görsel mal-
zeme bir biyografiyi, onun etrafındaki hareketleri, hissiyatı ve çevreyi, kısaca 
bir “tarihi”, bir ruh dünyasını anlayıp kavramak, onu yazıp anlatmak, inşa etmek 
için verimli ve tamamlayıcı imkânlar sunar. Çünkü görseller de bir anlatma, his-
settirme ve gösterme biçimi olarak canlı ve hareketli elemanlardır. Zaten bu 
unsurlar artık tarih ve biyografi yazıcılığının önemsenen kaynakla¬rı arasına 
girmiştir. Şüphesiz hem hissiyat hem bilgi ve yorum bakı¬mından iyi yazılmış 
altyazılar, toplu fotoğrafların teşhisleri, zaman ve mekân tayinleri görsel kay-
nakları kuvvetlendirecek ve fonksiyonunu artıracaktır. Bu kitapta muallim, fi-
kir adamı ve ahlâk filozofu Nurettin Topçu için böyle bir deneme yapılmakta-
dır. Bir tarafta biyografik bilgiler diğer tarafta her türden görsel unsurlar farklı 
okumaları mümkün kılacak şekilde birbirini tamamlıyor.

Tarık Buğra: İtaatsiz Bir Taşralının Entelektüel Portresi
Mehmet Tekin

Mehmet Tekin kitabında sadece Tarık Buğra’nın yazarlık serüvenini anlatmıyor, 
aynı zamanda, Türkiye’nin Mütareke sürecinden 90’lı yıllara uzanan inişli çıkış-
lı toplumsal, siyasal serüvenini de anlatmaya çalışıyor. Kitabın ana çizgisini ta-
bii ki Buğra’nın hayat hikâyesi oluşturmaktadır. Öncelenip önemsenen de buy. 
Türkiye’nin yaşadığı 70 yıllık değişim ve dönüşüm gerçeği; Buğra’nın, somut-
laştırmaya çalışılan sosyo/politik portresinin billurlaşması için ‘fon’ olarak kul-
lanılmış. Çünkü Buğra, kaderin her faniye biçtiği bir ömürle, belirli bir zamanda 
yaşamış, o zamanın koşullarına tâbi olmuş, nihayet konumu ve mesleği gereği 
dönüp bu zamana tanıklık etmiş önemli biridir. Onun mizaç ve felsefesinin, ta-
nıklığın yön ve içeriğini belirlemesi doğal karşılanmalı.
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